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ُٜغٔ ايٓهاح ؟  َت٢ 

َٔ ايَِّٓغا٤ِ}ٜغٔ يشٟ ؽ٠ٛٗ ال رناف ايظ٢ْ" يكٛي٘ تعاىل:  َِ  ِِ ََا َطاَب َيُه ِِْهُشٛا  ِِْهُش}ٚقٛي٘:   {َؾا َٚايقَّاِيِشنَي ََٚأ  ِِ ُِٓه َِ  ٢ََ َٜا ٛا اِيَأ

...ِِ ََا٥ُِه َِٚإ  ِِ ِٔ ِعَباِرُن ٜا َعؾض ايؾباب: َٔ اعتطاع َٓهِ ايبا٠٤ ؾًٝتظٚز، ؾإْ٘ أغض " :. ٚقاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ{َِ

ٚقاٍ ايٓيب، ف٢ً اهلل  يًبقض ٚأسقٔ يًؿضز، َٚٔ مل ٜغتطع ؾعًٝ٘ بايقّٛ ؾإْ٘ ي٘ ٚدا٤" . صٚاٙ اؾُاع١ َٔ سزٜح ابٔ َغعٛر.

عًٝ٘ ٚعًِ: "إْٞ أتظٚز ايٓغا٤، ؾُٔ صغب عٔ عٓيت ؾًٝػ َين" . َتؿل عًٝ٘. ٚقاٍ ابٔ عباؼ يغعٝز بٔ دبري: تظٚز ؾإٕ خري ٖشٙ 

 .األ١َ أنجضٖا ْغا٤. صٚاٙ أمحز ٚايبداصٟ

 
 َت٢ دنب ايٓهاح ؟

قٍٛ عا١َ ايؿكٗا٤. قاي٘ يف ايؾضح، ألْ٘ طضٜل إعؿاف ْؿغ٘، رناف ايظ٢ْ برتن٘ َٔ صدٌ أٚ اَضأ٠، يف  :ٚدنب ع٢ً َٔ رناؾ٘" أٟ"

 .ٚفْٛٗا عٔ اؿضاّ

 
ُٜباح ايٓهاح ؟  َت٢ 

 .ٜٚباح ملٔ ال ؽ٠ٛٗ ي٘" نايعٓني، ٚايهبري، يعزّ َٓع ايؾضع َٓ٘"

 
 َت٢ ذنُضّ ايٓهاح ؟

 ٚذنضّ بزاص اؿضب، يػري مضٚص٠" ْك عًٝ٘ يف صٚا١ٜ األثضّ ٚغريٙ،"

ي٦ال ٜغتعبز، ؾإٕ امطض أبٝح ي٘ ْهاح َغ١ًُ ٚيٝعظٍ عٓٗا، ٚال ٜتظٚز َِٓٗ. ٚأَا األعري، ؾعاٖض نالّ َٔ أدٌ ايٛيز  :قاٍ

 .قاٍ يف املػين يف آخض اؾٗار .أمحز ال ذنٌ ي٘ ايتظٚز َا راّ أعريّا

 
 أسنض َا ُتٓهح ي٘ املضأ٠ ؟

ملاهلا، ٚؿغبٗا، ٚؾُاهلا، ٚيزٜٓٗا، ؾاظؿض بشات ايزٜٔ، ٜٚغٔ ْهاح سات ايزٜٔ" ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعّا: "تٓهح املضأ٠ ألصبع: "

 .تضبت ٜزاى" . َتؿل عًٝ٘. ٚملغًِ َعٓاٙ َٔ سزٜح دابض

 .ايٛيٛر" ؿزٜح أْػ َضؾٛعّا: "تظٚدٛا ايٛرٚر ايٛيٛر، ؾإْٞ َهاثض بهِ األَِ ّٜٛ ايكٝا١َ" . صٚاٙ ععٝز"

 .، تالعبٗا ٚتالعبو" َتؿل عًٝ٘ايبهض" يكٛي٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾابض: "ؾٗال بهضّا"

 .َٔ بٝت َعضٚف بايزٜٔ ٚايقالح جنيبًااؿغٝب١" يٝهٕٛ ٚيزٖا "

 ، ٚألْ٘ ال ٜؤَٔ ايطالم، ؾٝؿنٞ َع ايكضاب١ إىل قطٝع١ ايضسِ املأَٛص بقًتٗا. أجنبؾإٕ ٚيزٖا ٜهٕٛ  "األدٓب١ٝ"

٠ قاٍ: قٌٝ: ٜا صعٍٛ اهلل: أٟ ايٓغا٤ خري؟ قاٍ: "اييت اؾ١ًُٝ، ألْ٘ أعهٔ يٓؿغ٘، ٚأغض يبقضٙ، ٚأنٌُ ملٛرت٘. ٚعٔ أبٞ ٖضٜض

 .صٚاٙ أمحز ٚايٓغا٥ٞ "تغضٙ إسا ْعض، ٚتطٝع٘ إسا أَض، ٚال ؽايؿ٘ يف ْؿغٗا، ٚال يف َاي٘ مبا ٜهضٙ

 
 أسنض سهِ غض ايبقض ؟ َٚا اؿه١ُ َٔ سيو َع سنض األري١ ؟

ِِ...}ٚدنب غض ايبقض عٔ نٌ َا سضّ اهلل تعاىل" يكٛي٘ تعاىل: " ِٖ ِٔ َأِبَقاِص َِ َُٜػنُّٛا  َِِٓنَي  ُُِؤ ًِ ٌِ ِي   {ُق

 َتؿل عًٝ٘.  ٚيف سزٜح أبٞ ٖضٜض٠، صمٞ اهلل عٓ٘ "ٚايعٝٓإ طْاُٖا ايٓعض" اؿزٜح

 "افضف بقضى" . صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚأبٛ راٚر. ٚعٔ دضٜض قاٍ: عأيت صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، عٔ ْعض ايؿذا٠٤، ؾكاٍ: 

قاٍ يف ايؿضٚع: ٚيٝششص ايعاقٌ إطالم ايبقض، ؾإٕ ايعني تض٣ غري املكزٚص عًٝ٘ ع٢ً غري َا ٖٛ عًٝ٘، ٚصمبا ٚقع َٔ سيو ايعؾل، 

 ؾًٝٗو ايبزٕ ٚايزٜٔ، ؾُٔ ابتًٞ بؾ٤ٞ َٔ سيو ؾًٝؿهض يف عٝٛب ايٓغا٤.
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َٚاٌز }اَضأ٠ ؾًٝشنض َٓاتٓٗا َٚا عٝب ْغا٤ ايزْٝا بأعذب َٔ قٛي٘ تعاىل: قاٍ ابٔ َغعٛر: إسا أعذبت أسزنِ   َٗا َأِط ِِ ِؾٝ ُٗ ...َي

ََّٗض٠ْ  .اْت٢ٗ  {ََُط

 
 أسنض أقغاّ ايٓعض مبا ٚصر يف ايؾضع دٛاطٙ ؟

 ":ٚايٓعض مثا١ْٝ أقغاّ "ؾال ٜٓعض إال َا ٚصر ايؾضع ظٛاطٙ" ٜٚأتٞ

 .قاٍ األثضّ: اعتععِ اإلَاّ أمحز إرخاٍ اـقٝإ ع٢ً ايٓغا٤" ٚيٛ فبٛبّا ايضدٌ ايبايؼْعض : األٍٚ

. ٖٚشا إال ايٛد٘ ٚايهؿنيملا تكزّ. ٚقٌٝ:  "يًشض٠ ايبايػ١ األدٓب١ٝ، يػري ساد١، ؾال دنٛط ْعض ؽ٤ٞ َٓٗا، ست٢ ؽعضٖا املتقٌ

َٗا......َشٖب ايؾاؾعٞ، يكٛي٘ تعاىل ِٓ َِ ََٗض  ََا َظ  .ؿني. قاٍ ابٔ عباؼ: ايٛد٘ ٚايه{ِإيَّا 

َٕ َِْهاسّا... : نعذٛط، ٚقبٝش١، ؾٝذٛط يٛدٗٗا خاف١" يكٛي٘ تعاىلملٔ ال تؾت٢ْٗعضٙ  :يجاْٞا َِٜضُدٛ َٔ ايَِّٓغا٤ِ ايَّاِتٞ ال  َِ َٛاِعُز   {َٚاِيَك

 .اآل١ٜ ٚايكبٝش١ يف َعٓاٖا

ؿادت٘ إىل َعضؾتٗا بعٝٓٗا، يًُطايب١  :ٚنشا يهؿٝٗا يًشاد١" أٟ يًؾٗار٠ عًٝٗا، أٚ ملعاًَتٗا، ؾٝذٛط يٛدٗٗا،ْعضٙ  :يجايحا

 .عكٛم ايعكز، ٚيتشٌُ ايؾٗار٠، ٚأرا٥ٗا

، ؾٝذٛط يًٛد٘، ٚايضقب١، ٚايٝز، ٚايكزّ" ؿزٜح دابض َضؾٛعّا: "إسا خطب أسزنِ املضأ٠ ؾإ ؿض٠ بايػ١ رنطبٗا: ْعضٙ ايضابع

ص١ٜ َٔ بين ع١ًُ، ؾهٓت أؽبأ هلا، ست٢ صأٜت َٓٗا اعتطاع إٔ ٜٓعض َٓٗا إىل َا ٜزعٛٙ إىل ْهاسٗا ؾًٝؿعٌ" . قاٍ: ؾدطبت دا

بعض َا رعاْٞ إىل ْهاسٗا. صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر. قاٍ يف ايؾضح: ٚال ْعًِ خالؾّا يف إباس١ ايٓعض إىل املضأ٠ ملٔ أصار ْهاسٗا، ٚؾٝ٘ 

 أسارٜح نجري٠. اْت٢ٗ. 

: يٛ قٌٝ يًؾشِ: أٜٔ تشٖب؟ يكاٍ: أقّٛ ايعٛز. ٚنشا أ١َ ٚعٔ األٚطاعٞ: ٜٓعض إىل َٛامع ايًشِ. ٚقاٍ ابٔ عبز ايرب: نإ ٜكاٍ

َغتا١َ، ملا ص٣ٚ أبٛ سؿك بإعٓارٙ: إٔ ابٔ عُض نإ ٜنع ٜزٙ بني ثزٜٝٗا، ٚع٢ً عذظٖا َٔ ؾٛم ايجٝاب، ٜٚهؾـ عٔ عاقٗا 

 .سنضٙ يف ايؿضٚع

بب: نضماع، َٚقاٖض٠، ؾٝذٛط ْعضٙ إىل " ٖٚٞ: َٔ ؼضّ عًٝ٘ أبزّا بٓغب: نأَ٘، ٚأخت٘، أٚ بغسٚات قاصَْ٘عضٙ إىل  :اـاَػ

َّ} :َا ٜعٗض َٓٗا غايبّا يكٛي٘ تعاىل ِٗ ِٚ آَبا٥ِ َّ َأ ِٗ َّٔ ِإيَّا ِيُبُعَٛيِت ُٗ ََٓت َٔ ِطٜ ُِٜبِزٜ َٚال }ٚقاٍ تعاىل:  .{َٚال   َّٔ ِٗ َّ ِؾٞ آَبا٥ِ ِٗ ِٝ ًَ َٓاَح َع ال ُد

َّ ِٗ َٓا٥ِ  . "شْٞ ي٘ ؾإْ٘ عُو. ٚقاٍ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يعا٥ؾ١ "إ٥{َأِب

ع٢ً فش١ فال٠ َٔ مل ؼض َهؾٛؾ١ ايضأؼ، ؾٝهٕٛ سهُٗا  " ؿزٜح: "ال ٜكبٌ اهلل فال٠ سا٥ض إال غُاص" . ؾزٍتغعٚيبٓت 

ٚص٣ٚ أبٛ بهض بإعٓارٙ: إٔ أمسا٤ بٓت أبٞ بهض رخًت ع٢ً ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يف ثٝاب صقام،  .َع ايضداٍ نشٚات احملاصّ

ٚقاٍ: "ٜا أمسا٤، إٕ املضأ٠ إسا بًػت احملٝض مل ٜقًح إٔ ٜض٣ َٓٗا إال ٖشا، ٖٚشا: ٚأؽاص إىل ٚدٗ٘، ٚنؿٝ٘" ٚصٚاٙ أبٛ  ؾأعضض عٓٗا،

 .راٚر، ٚقاٍ: ٖشا َضعٌ

، أٚ ميًو بعنٗا" قاٍ ابٔ املٓشص: ثبت إٔ عُض قاٍ أل١َ صآٖا َتكٓع١: انؾؿٞ صأعو، ٚال تؾبٗٞ باؿضا٥ض، أ١َ ال ميًهٗاأٚ 

ايزص٠. ؾإٕ ناْت مج١ًٝ سضّ ايٓعض إيٝٗا، نُا ذنضّ إىل ايػالّ خؾ١ٝ ايؿت١ٓ. قاٍ أمحز يف األ١َ إسا ناْت مج١ًٝ: ٚمضبٗا ب

 .تٓكبت

ٍِ...}نعٓني، ٚنبري" يكٛي٘ تعاىل:  :٠ ي٘ٛال ؽٗأٚ نإ  َٔ ايضَِّدا َِ ِِٝض ُأِٚيٞ اِيِأِصَب١ِ  ِٚ ايتَّاِبِعنَي َغ . أٟ: ايشٟ ال إصب ي٘ يف ايٓغا٤. {َأ

نشيو ؾغضٙ فاٖز، ٚقتار٠، ٚحنٛٙ عٔ ابٔ عباؼ، إٔ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ مل ميٓع املدٓح َٔ ايزخٍٛ ع٢ً ْغا٥٘، ؾًُا 

 .ٚفـ اب١ٓ غٝالٕ، ٚؾِٗ أَض ايٓغا٤، أَض عذب٘

َٚايَِّش}" يكٛي٘ تعاىل: ممٝظّا، ٚي٘ ؽ٠ٛٗ أٚ نإ  ِِ َُاُُْه ِٜ ًََهِت َأ ََ  َٔ ُِ ايَِّشٜ ُِْه َِٝغَتِأِس ِِ...ِي ُِٓه َِ  َِ ًُُػٛا اِيُشًُ َِٜب  ِِ َٔ َي َِٚإَسا }. ثِ قاٍ: {ٜ

ُْٛا... َِٝغَتِأِس ًِ َِ َؾ ُِ اِيُشًُ ُِٓه َِ  ٍُ ًََؼ اِيَأِطَؿا  .{َب

 .غالّ. قاٍ اإلَاّ أمحز: سذِ أبٛ طٝب١ أطٚاز ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٖٚٛ ؾؿضم بٝٓ٘ ٚبني ايبايؼ

ََا }يغٝزت٘، ؾٝذٛط يًٛد٘ ٚايضقب١، ٚايٝز، ٚايكزّ، ٚايضأؼ، ٚايغام" يكٛي٘ تعاىل:  أٚ نإ صقٝكّا غري َبعض َٚؾرتى، ْٚعض  ِٚ ...َأ

...َّ ُٗ َُاُْ ِٜ ًََهِت َأ . ٚعٔ أْػ: إٔ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، أت٢ ؾاط١ُ بعبز قز ٖٚب٘ هلا، قاٍ: ٚع٢ً ؾاط١ُ ثٛب إسا قٓعت {ََ

مل ٜبًؼ صأعٗا، ؾًُا صأ٣ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، َا تًك٢، قاٍ: "إْ٘ يٝػ عًٝو ب٘ صأعٗا مل ٜبًؼ صدًٝٗا، ٚإسا غطت ب٘ صدًٝٗا 

 .ب ٚعٓزٙ َا ٜؤرٟ، ؾًتشتذب َٓ٘"ٜٚعنزٙ قٛي٘: "إسا نإ إلسزانٔ َّهات .بأؼ، إمنا ٖٛ أبٛى، ٚغالَو" . صٚاٙ أبٛ راٚر

. َٚجً٘ َٔ ًٜٞ قضّٜغرت َا عزاٙ، يهٔ عنض٠ طٚز، أٚ ، ؾٝذضط يًُٛامع اييت ذنتاز إيٝٗا" ٚنشا ملغ٘، ٚيًُزاٚا٠ْعضٙ  :ايغارؼ

خز١َ َضٜض يف ٚم٤ٛ ٚاعتٓذا٤، ٚنشا ساٍ ؽًٝك َٔ غضم ٚحنٛٙ، ٚنشا يٛ سًل عا١ْ َٔ ال ذنغٓ٘. ْك عًٝ٘ ألَضٙ، ف٢ً 
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ؾًِ دنزٚٙ أْبت اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، بايهؾـ عٔ َؤتظص بين قضٜع١ ٚعٔ عجُإ أْ٘ أتٞ بػالّ قز عضم، ؾكاٍ: اْعضٚا إىل َؤتظصٙ، 

 .ايؾعض، ؾًِ ٜكطع٘

 " ناملظٚد١،ألَت٘ احملض١َْعضٙ  :ايغابع

، ْٚعض ايضدٌ يًضدٌ ٚيٛ أَضر، ال ؽ٠ٛٗ ي٘ يًُضأ٠، ْٚعض املُٝظ ايشٟ ٚيًضدٌ األدٓيب، املضأ٠ يًُضأ٠، ْٚعض ممٝظ٠ رٕٚ تغعٚؿض٠ 

 . "دنٛط إىل َا عزا َا بني ايغض٠ ٚايضنب١

، أٚ أدريٙ، ؾال ٜٓعض إىل َا رٕٚ طٚز أسزنِ داصٜت٘ عبزٙ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ َضؾٛعّا: "إسا : ؾًشزٜح عُضٚ بٔأَا األ١َ

 .َٚؿَٗٛ٘ إباس١ ايٓعض إىل َا عزا سيو ." . صٚاٙ أبٛ راٚرعٛص٠ايغض٠ ٚايضنب١، ؾإْ٘ 

 ٠ َع املضأ٠ نايضدٌ َع ايضدٌ. ؾألٕ سهُٗا َع ايضداٍ سهِ املُٝظ َع ايٓغا٤، ٚاملضأ ٚأَا اؿض٠ املُٝظ٠ اييت ال تقًح يًٓهاح:

يهٌ ْعض مجٝع بزٕ اآلخض" ست٢ ايؿضز. ْك  ؾٝذٛطٚأَت٘ املباس١ ي٘، ٚيٛ يؾ٠ٛٗ، ْٚعض َٔ رٕٚ عبع،  يظٚدتْ٘عضٙ  :ايجأَ

ِِ...}عًٝ٘، يكٛي٘ تعاىل:  ُٗ ُْ َُا ِٜ ًََهِت َأ ََ ََا   ِٚ ِِ َأ ِٗ َٚاِد قاٍ: قًت: ٜا صعٍٛ اهلل ٚسزٜح بٗظ بٔ سهِٝ عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ  {ِإيَّا َع٢ًَ َأِط

عٛصاتٓا َا ْأتٞ َٓٗا َٚا ْشص؟ قاٍ: "اسؿغ عٛصتو، إال َٔ طٚدتو، أٚ َا ًَهت ميٝٓو" . سغٓ٘ ايرتَشٟ. َٚٔ رٕٚ عبع ال سهِ 

يعٛصت٘، ملا ص٣ٚ أبٛ سؿك عٔ أبٞ ي٢ًٝ، قاٍ: نٓا دًٛعّا عٓز ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾذا٤ اؿغٔ، ؾذعٌ ٜتُضؽ عًٝ٘، ؾضؾع 

إٕ ٚدز  -يف ايضدٌ ٜأخش ايقػري٠ ؾٝنعٗا يف سذضٙ ٜٚكبًٗا  -أصاٙ قاٍ: ؾكبٌ طبٝب٘. ٚقاٍ أمحز يف صٚا١ٜ األثضّ  -َكزّ قُٝق٘ 

 .ؽ٠ٛٗ ؾال، ٚإال ؾال بأؼ

، عزّ ْعض أسز ايظٚدني إىل ؾضز اآلخض، ألْ٘ أغًغ ايعٛص٠، ٚيكٍٛ عا٥ؾ١: َا صأٜت ؾضز صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ :ٚايغ١ٓ

 .قط صٚاٙ ابٔ َاد٘. ٚيف يؿغ: َا صأٜت٘ َٔ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، َا صآٙ َين

 

 أسنض سهِ ْعض ايش١َٝ يًُغ١ًُ ؟

َّ...}، ٚال تزخٌ َعٗا اؿُاّ، يكٛي٘ تعاىل: املغ١ًُ ال تهؾـ قٓاعٗا عٓز ايش١َٝٚعٓ٘: إٕ  ِٗ ِٚ َِْغا٥ِ ؾتدقٝقٗٔ بايشنض  {َأ

 .ٜزٍ ع٢ً اختقافٗٔ بشيو

 

 أسنض سهِ املضأ٠ يًضدٌ ؟

ؾًكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يؿاط١ُ بٓت قٝػ: "اعتزٟ يف بٝت ابٔ أّ َهتّٛ، ؾإْ٘ صدٌ أع٢ُ، تنعني  ٚأَا ْعض املضأ٠ يًضدٌ:

. ثٝابو ؾال ٜضاى" . ٚقايت عا٥ؾ١: نإ صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜغرتْٞ بضرا٥٘، ٚأْا أْعض إىل اؿبؾ١ ًٜعبٕٛ يف املغذز

 َتؿل عًٝ٘.

ؿزٜح ْبٗإ عٔ أّ ع١ًُ قايت نٓت قاعز٠ عٓز ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، أْا ٚسؿق١، ؾاعتأسٕ ابٔ أّ  ال ٜباح،ٚعٓ٘:  

؟" !، ؾكًت: ٜا صعٍٛ اهلل إْ٘ مضٜض ال ٜبقض، قاٍ: "أؾعُٝاٚإ أْتُا ال تبقضاْ٘  "َهتّٛ، ؾكاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "استذبا َٓ٘

ٚقز قاٍ أمحز: ْبٗإ ص٣ٚ سزٜجني عذٝبني: ٖشا اؿزٜح، ٚاآلخض "إسا نإ إلسزانٔ َهاتب ؾًتشتذب راٚر ٚايٓغا٥ٞ. . صٚاٙ أبٛ 

َٓ٘" . نأْ٘ أؽاص إىل معؿ٘. ٚقاٍ ابٔ عبز ايرب: ْبٗإ فٍٗٛ، ال ٜعضف إال بضٚا١ٜ ايظٖضٟ عٓ٘ ٖشا اؿزٜح، ثِ ذنتٌُ اـقٛل. 

 .اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٚسزٜح ؾاط١ُ يغا٥ض ايٓاؼ، قاٍ: ْعِقٌٝ ألمحز: سزٜح ْبٗإ ألطٚاد٘ ف٢ً 

 

إؾنا٤ ايضدٌ –ْعض املضأ٠ ع٢ً عٛص٠ املضأ٠  –ْعض ايضدٌ ع٢ً عٛص٠ ايضدٌ  –َاسا يف اؿاالت ايتاي١ٝ : ْعض املُٝظ ع٢ً عٛصات ْغا٤ 

 ايٓعض إىل أَضر مجٝال ؟ –إىل ايضدٌ أٚ املضأ٠ إىل املضأ٠ يف ثٛب ٚاسز 

َِٛصاِت ايَِّٓغا٤ِ...}: ؾًكٛي٘ تعاىل: ٚأَا املُٝظ- َُٗضٚا َع٢ًَ َع َِٜع  ِِ َٔ َي ٌِ ايَِّشٜ ِٚ ايطِِّؿ   {...َأ

: ؾألٕ ؽقٝك ايعٛص٠ بايٓٗٞ ريٌٝ إباس١ ايٓعض إىل غريٖا، ٚملؿّٗٛ سزٜح أبٞ ععٝز َضؾٛعّا: "ال ٜٓعض ْعض ايضدٌ يًضدٌٚأَا -

ٚال ٜؿنٞ ايضدٌ إىل ايضدٌ يف ايجٛب ايٛاسز، ٚال املضأ٠ إىل املضأ٠ يف ايجٛب  ، املضأ٠ٚال تٓعض املضأ٠ إىل عٛص٠ ايضدٌ إىل عٛص٠ ايضدٌ، 

 صٚاٙ أمحز َٚغًِ. . "ايٛاسز

يهٔ إٕ نإ األَضر مجٝاّل، رناف ايؿت١ٓ بايٓعض إيٝ٘، مل دنظ تعُز ايٓعض إيٝ٘. ٚص٣ٚ ايؾعيب قاٍ: قزّ ٚؾز عبز ايكٝػ ع٢ً  

 .غالّ أَضر ظاٖض ايٛما٠٤ ؾأدًغ٘ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٚصا٤ ظٗضٙ صٚاٙ أبٛ سؿك ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٚؾِٝٗ

 

 يؾ٠ٛٗ ايٓعض ٚذنضّ ؾقٌ
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 أسنض َا ٜضسِ بني ايضدٌ ٚاملضأ٠ األدٓب١ٝ؟

غري طٚدت٘، ٚعضٜت٘، ألْ٘ راع١ٝ إىل ايؿت١ٓ. ٚقاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ:  .َع خٛف ثٛصاْٗا إىل أسز ممٔ سنضْا ايٓعض يؾ٠ٛٗ.ذنضّ 1

 .َٔ اعتشً٘، نؿض إمجاعّا. ْكً٘ عٓ٘ يف ايؿضٚع ٚ اإلْقاف ٚغريُٖا

 .ألْ٘ أبًؼ َٓ٘، ؾٝشضّ ايًُػ سٝح ذنضّ ايٓعض .، نٓعض، ٚأٚىلٚملػ.2

 .األْ٘ ٜزعٛ إىل ايؿت١ٓ بٗ .األدٓب١ٝ، ٚيٛ بكضا٠٤ ايتًشس بقٛتٚذنضّ .3

بإٔ رنًٛ عزر َٔ صداٍ باَضأ٠ ٚاسز٠، ؿزٜح دابض َضؾٛعّا: "َٔ نإ ٜؤَٔ  .صدٌ غري قضّ بايٓغا٤، ٚعهغ٘ ٚذنضّ خ٠ًٛ.4

َتؿل عًٝ٘.  .باهلل ٚايّٝٛ اآلخض ؾال رنًٕٛ باَضأ٠ يٝػ َعٗا سٚ قضّ َٓٗا، ؾإٕ ثايجُٗا ايؾٝطإ" صٚاٙ أمحز. ٚعٔ ابٔ عباؼ َعٓاٙ

اـ٠ًٛ بأَضر سغٔ َٚنادعت٘ ناَضأ٠، ٚاملكض ملٛيٝ٘ عٓز َٔ ٜعاؽضٙ يشيو ًَعٕٛ رٜٛخ، ٚيٛ ملقًش١  ٚقاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ:

 .سنضٙ عٓ٘ يف ايؿضٚع ٚ اإلْقاف .تعًِٝ ٚتأرٜب

 

 أسنض أراب ٚأسهاّ اـطب١ ؟

ُِٝه...} :تعاىل ، ال ايتعضٜض" ملؿّٗٛ قٛي٘ٚذنضّ ايتقضٜح غطب١ املعتز٠ ايبا٥ٔ.1 َٓاَح َعًَ ِٔ ِخِطَب١ِ َٚال ُد َِ  ِ٘ ِِ ِب َُا َعضَِّمُت ِِ ِؾٝ

ٜزٍ ع٢ً عزّ دٛاط ايتقضٜح، ٚألْ٘ ال ٜؤَٔ إٔ ذنًُٗا اؿضل ع٢ً ايٓهاح ع٢ً  ؾتدقٝك ايتعضٜض بٓؿٞ اؿضز. {ايَِّٓغا٤ِ...

ع١ًُ، ؾكاٍ: يكز اإلخباص باْكنا٤ عزتٗا قٌٝ اْكنا٥ٗا. ٚقز رخٌ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ع٢ً أّ ع١ًُ ٖٚٞ َتأمي١ َٔ أبٞ 

 ٚناْت تًو خطبت٘ صٚاٙ ايزاصقط٢ٓ. .عًُت أْٞ صعٍٛ اهلل، ٚخريت٘ َٔ خًك٘، َٚٛمعٞ َٔ قَٛٞ

. ٚقاٍ ابٔ عباؼ يف اآل١ٜ ٜكٍٛ: إْٞ أصٜز ايتظٜٚر، ٚيٛررت أْ٘ ٜغض يٞ اَضأ٠ فاؿ١ صٚاٙ ٖٚشا تعضٜض بايٓهاح يف عز٠ ايٛؾا٠ 

 .ايبداصٟ

 .ألْٗا يف سهِ ايظٚدات أؽبٗت اييت يف فًب ايٓهاح ايتعضٜضؾٝشضّ  ايضدع١ٝ غطب١ إال

ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعّا: "ال رنطب ايضدٌ ع٢ً خطب١ أخٝ٘ ست٢ ٜٓهح أٚ ٜرتى" . صٚاٙ  .خطب١ ع٢ً خطب١ َغًِ أدٝب ٚؼضّ.2

 .ايبداصٟ ٚايٓغا٥ٞ. ٚملا ؾٝٗا َٔ اإلؾغار ع٢ً األٍٚ ٚإٜشا٥٘، ٚإٜكاع ايعزا٠ٚ

. ٚعٔ أؽب٘ َا يٛ قزّ عًٝ٘ تقضذنّا أٚ تعضٜنّا قضَّاؼضِٜ اـطب١، ألٕ أنجض َا ؾٝ٘ تكزّ سعض ع٢ً ايعكز، َع  .ٜٚقح ايعكز

َايو ٚراٚر: ال ٜقح ايعكز، ؾإٕ مل ٜعًِ ايجاْٞ إداب١ األٍٚ، أٚ تضى األٍٚ اـطب١، أٚ أسٕ يًجاْٞ ؾٝٗا داط، ؿزٜح ابٔ عُض 

 ت٢ ٜرتى اـاطب قبً٘، أٚ ٜأسٕ اـاطب" . صٚاٙ أمحز ٚايبداصٟ ٚايٓغا٥ٞ.ٜضؾع٘: "ال رنطب ايضدٌ ع٢ً خطب١ ايضدٌ س

 

 ٚيٞ فرب٠ ؟َٚا سهِ ايتعٌٜٛ يف اإلداب١ ٚايضر ع٢ً 

عًٝ٘ ٚعًِ، خطب عا٥ؾ١  ايتعٌٜٛ يف اإلداب١، ٚايضر ع٢ً ٚيٞ فرب٠، ٚإال ؾعًٝٗا. ٚقز دا٤ عٔ عض٠ٚ: إٔ ايٓيب، ف٢ً اهللٚذنضّ  

ايبداصٟ، كتقضّا َضعاّل. ٚعٔ أّ ع١ًُ قايت: ملا َات أبٛ ع١ًُ أصعٌ إيٞ صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، إىل أبٞ بهض صٚاٙ 

 رنطبين، ٚأدبت٘ صٚاٙ َغًِ كتقضّا.

 

 ؟ أسنض بعض َٔ عٓٔ ايٓهاح

١" ٚألٕ يف آخض ّٜٛ ٜٚغٔ ايعكز َغا٤ ّٜٛ اؾُع١، ملا ص٣ٚ أبٛ سؿك ايعهربٟ َضؾٛعّا: "أَغٛا باإلَالى ؾإْ٘ أععِ يًربن.1 

  .اؾُع١ عاع١ اإلداب١، ؾاعتشب ايعكز ؾٝٗا ألْٗا أسض٣ إلداب١ ايزعا٤ هلا

صٚاٙ ايرتَشٟ ٚفشش٘. ٚصٟٚ عٔ أمحز: أْ٘ نإ إسا سنض عكز ْهاح، ٚمل رنطب ؾٝ٘   ٜٚغٔ إٔ رنطب قبً٘ غطب١ ابٔ َغعٛر.2

يف ايؾضح: ٚيٝغت ٚادب١ عٓز أسز  تشبابٗا، ال ع٢ً إدنابٗا. قاٍغطب١ ابٔ َغعٛر، قاّ ٚتضنِٗ. ٖٚشا ع٢ً طضٜل املبايػ١ يف اع

 إال راٚر. اْت٢ٗ. 

ٚدنظ٤ٟ إٔ ٜتؾٗز، ٜٚقًٞ ع٢ً ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ملا صٟٚ عٔ ابٔ عُض أْ٘ نإ إسا رعٞ يٝظٚز، قاٍ: اؿُز هلل، .3

ؾاؿُز هلل، ٚإٕ صررمتٛٙ ؾغبشإ اهلل ٚال دنب ؽ٤ٞ َٔ ٚف٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا قُز، إٕ ؾالّْا رنطب إيٝهِ، ؾإٕ أْهشتُٛٙ 

طٚدتهٗا مبا َعو َٔ ايكضإٓ" . ٚعٔ صدٌ َٔ " :سيو، ملا يف املتؿل عًٝ٘ إٔ صداّل قاٍ يًٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: طٚدٓٝٗا. ؾكاٍ

  إٔ ٜتؾٗز. صٚاٙ أبٛ راٚر. بين عًِٝ قاٍ: خطبت إىل ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، أَا١َ بٓت عبز املطًب، ؾأْهشين َٔ غري

 ٚال بأؼ بغعٞ األب يألِٜ، .4

 .ٚاختٝاص األنؿا٤، يعضض عُض سؿق١ ع٢ً أبٞ بهض ٚعجُإ، صمٞ اهلل عِٓٗ.5
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 ٚؽضٚط٘ ايٓهاح صنين باب

 أسنض صنين ايٓهاح ؟

 :صنٓاٙ

ذنغٔ ايعضب١ٝ، ألُْٗا ايًؿعإ ايٛاصر ٖٚٛ: ايًؿغ ايقارص َٔ ايٛيٞ، أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ بًؿغ ايٓهاح أٚ تظٜٚر ممٔ  اإلدناب.1

َٔ ايَِّٓغا٤ِ} :بُٗا ايكضإٓ. قاٍ تعاىل َِ  ِِ ََا َطاَب َيُه ِِْهُشٛا  َٗا}ٚقاٍ:   {َؾا َٓاَن َِّٚد ََٚطضّا َط َٗا  ِٓ َِ ٌِٜز  َّا َقَن٢ َط ًَ . ٚقٍٛ عٝز ملٔ {َؾ

 .كٗا فزاقٗا" َتؿل عًٝ٘ميًهٗا: أعتكتو، ٚدعًت عتكو فزاقو. ؿزٜح أْػ َضؾٛعّا: "أعتل فؿ١ٝ، ٚدعٌ عت

 .ٖٚٛ: ايًؿغ ايقارص َٔ ايظٚز، أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘، بًؿغ: قبًت، أٚ: صمٝت ٖشا ايٓهاح، أٚ: قبًت ؾكط ٍبٛٚايك.2

 .ألٕ ايكبٍٛ إمنا ٖٛ يإلدناب، ؾٝؾرتط تأخضٙ عٓ٘، ؾُت٢ ٚدز قبً٘ مل ٜهٔ قبٛاّل :َضتبني

 

 ٌٖ ٜقح ايٓهاح ٖظال ؟

ٚتًذ١٦، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "ثالخ دزٖٔ دز، ٖٚظهلٔ دز: ايطالم، ٚايٓهاح، ٚايضدع١" سغٓ٘  .ايٓهاح ٖظاّل ٜٚقح

 .ايرتَشٟ

 

 ٌٖ ٜقح ايكبٍٛ يف ايٓهاح بًغإ غري ايعضب١ٝ ؟ 

َِْؿغّا ِإيَّا }ألٕ سيو يف يػت٘ ْعري اإلْهاح ٚايتظٜٚر. ٚ: .َٔ عادظ عٔ عضبٞ ٚبهٌ يغإ  ُ٘ ـُ ايًَّ َُٜهًِّ َٗا...ال   ٚال ًٜظَ٘ {ُِٚعَع

ألْ٘ غري َتعبز تعًِ أصناْ٘ بايعضب١ٝ، ألٕ ايٓهاح غري ٚادب، ؾًِ ًٜظّ تعًِ أصناْ٘، ٚألٕ املكقٛر ٖٓا املع٢ٓ رٕٚ ايًؿغ، 

. ٚقاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ: ٜٓعكز مبا عزٙ ايٓاؼ ْهاسّا بأٟ يػ١ ٚيؿغ، ٚمل ٜٓكٌ عٔ أمحز أْ٘ خك بًؿغ إْهاح أٚ بتالٚت٘

ٚأٍٚ َٔ قاي٘ َٔ أفشاب٘ ؾُٝا عًُت ابٔ ساَز، ٚتابع٘ عًٝ٘ ايكامٞ، َٚٔ دا٤ بعزٙ بغبب اْتؾاص نتب٘، ٚنجض٠ تظٜٚر، 

 .أفشاب٘ ٚأتباع٘. اْت٢ٗ

 

 ؟أسنض فؿ١ قبٍٛ ايٓهاح يألخضؼ 

 نبٝع٘، ٚطالق٘، ٚايهتاب١ أٚىل. -ْك عًٝ٘  -ال بايهتاب١، ٚاإلؽاص٠ إال َٔ أخضؼ" ؾٝقح َٓ٘ باإلؽاص٠ "

 

 ٜجبت خٝاص ايؾضط أٚ اجملًػ يف ايٓهاح ؟ٌٖ 

 .قاٍ يف ايؾضح: ٚال ٜجبت خٝاص ايؾضط، ٚال خٝاص اجملًػ يف ايٓهاح. ال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾّا 

 
 أسنض ؽضٚط ايٓهاح ؟

 ":ٚؽضٚط٘ مخغ١"

َُٓٗا بامس٘، أٚ  : ؾال ٜقح: طٚدتو بٓيت، ٚي٘ غريٖا، ٚال: قبًت ْهاسٗا البين، ٚي٘ غريٙ، ست٢ ميٝظ نٌتعٝني ايظٚدني: األٍٚ

فؿت٘" ألٕ ايتعٝني ال ذنقٌ بزْٚ٘، ؾإٕ ناْت سامض٠، ؾكاٍ: طٚدتو ٖشٙ، أٚ قاٍ: طٚدتو بٓيت، ٚمل ٜهٔ ي٘ غريٖا فح، ؿقٍٛ 

 .ايتعٝني

ِِْهُشٛا }ْك عًٝ٘. ؾًٝػ يغٝزٙ إدباصٙ، ٚأَا قٛي٘ تعاىل:  .ٚيٛ صقٝكّا ." أٟ: بايؼ عاقٌطٚز َهًـ: صمٞ ايجاْٞ ٢ََ ََٚأ َٜا اِيَأ

ِِ ُِٓه  .اآل١ٜ. ؾاألَض كتك عاٍ طًب٘، بزيٌٝ عطؿ٘ ع٢ً األٜا٢َ {َِ

عُض طٚز ابٓ٘ ٖٚٛ فػري، ؾاختقُٛا إىل طٜز، ؾأداطاٙ مجٝعا. صٚاٙ  َٔ أٚالرٙ، ملا صٟٚ إٔ ابٔ. ؾٝذرب األب، ال اؾز يف غري املهًـ

 .اـضقٞاألثضّ. ٚايبايؼ املعتٛٙ يف َع٢ٓ ايقػري يف ظاٖض نالّ أمحز ٚ

 .يكٝاَ٘ َكاَ٘، أؽب٘ ايٛنٌٝ .ؾإٕ مل ٜهٔ ؾٛفٝ٘

 .ألْ٘ ٜٓعض يف َقاؿُٗا بعز األب ٚٚفٝ٘ .ؾإٕ مل ٜهٔ ؾاؿانِ ؿاد١

 .ألْ٘ إسا مل ميًو تظٜٚر األْج٢ َع ققٛصٖا ؾايشنض أٚىل .ٚال ٜقح َٔ غريِٖ إٔ ٜظٚز غري املهًـ

 .ألٕ صماٙ غري َعترب .ٚيٛ صمٞ

ألٕ هلا إسّْا فشٝشّا َعتربّا ٜؾرتط َع ثٝٛبتٗا، ٜٚغٔ َع بهاصتٗا. ْك عًٝ٘، .ثبت، مت هلا تغع عٓنيٚصمٞ طٚد١ سض٠ عاق١ً 

ٚنٝـ إسْٗا؟  :ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعّا: "ال تٓهح األِٜ ست٢ تغتأَض، ٚال تٓهح ايبهض ست٢ تغتأسٕ" . قايٛا: ٜا صعٍٛ اهلل
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٥ؾ١: "إسا بًػت اؾاص١ٜ تغع عٓني ؾٗٞ اَضأ٠"، صٚاٙ أمحز، ٚصٟٚ عٔ ابٔ قاٍ: "إٔ تغهت" . َتؿل عًٝ٘. ٚخك بٓت تغع، يكٍٛ عا

  .عُض َضؾٛعّا

" ْك عًٝ٘، يكٛي٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "ال ْهاح إال بٛيٞ" صٚاٙ اـُغ١. إال ايٓغا٥ٞ، ٚفشش٘ أمحز ٚابٔ َعني. ايٛيٞ: ايجايح

ٕ ٚيٝٗا ؾٓهاسٗا باطٌ، ؾٓهاسٗا باطٌ، ؾٓهاسٗا باطٌ، ؾإٕ قاي٘ املضٚط٣. ٚعٔ عا٥ؾ١ َضؾٛعّا: "أميا اَضأ٠ ْهشت بػري إس

رخٌ بٗا ؾًٗا املٗض مبا اعتشٌ َٔ ؾضدٗا، ؾإٕ اؽتذضٚا ؾايغًطإ ٚيٞ َٔ ال ٚيٞ هلا" صٚاٙ اـُغ١ إال ايٓغا٥ٞ. ٚقٛي٘: "بػري إسٕ 

 ٚيٝٗا" خضز كضز ايػايب ؾال َؿّٗٛ ي٘،

، ٚعضع١ إخنزاعٗا، ؾًِ دنظ تؿٜٛن٘ إيٝٗا، ناملبشص يف املاٍ، ؾإٕ طٚدت املضأ٠ ٚألٕ املضأ٠ غري َأ١َْٛ ع٢ً ايبنع، يٓكك عكًٗا

سنضٙ يف ايؾضح. ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعّا: "ال تظٚز املضأ٠ املضأ٠، ٚال تظٚز  .ْؿغٗا، أٚ غريٖا مل ٜقح. صٟٚ عٔ عُض ٚعًٞ ٚغريُٖا

ٚعٔ عهض١َ بٔ خايز قاٍ: "مجعت ايطضٜل صنبّا،  .يزاصقطين" صٚاٙ ابٔ َاد٘ ٚاْؿغٗا تظٚز اييت ٖٞ ايظا١ْٝ ؾإٕاملضأ٠ ْؿغٗا، 

صٚاٙ  . "ؾذعًت اَضأ٠ َٓٗٔ ثٝب أَضٖا بٝز صدٌ غري ٚيٞ، ؾأْهشٗا ؾبًؼ سيو عُض، ؾذًز ايٓانح ٚاملٓهح، ٚصر ْهاسُٗا

َّ}ايؾاؾعٞ ٚايزاصقطين. ٚقٛي٘ تعاىل:  ُٗ َٚاَد َٔ َأِط ِِٓهِش َٜ  ِٕ َّ َأ ُٖ ٢ فش١ ْهاسٗا ْؿغٗا، بٌ ع٢ً إٔ . ال ٜزٍ عً{َؾال َتِعُنًُٛ

ْهاسٗا إىل ايٛيٞ: ألْٗا ْظيت يف َعكٌ بٔ ٜغاص سني اَتٓع َٔ تظٜٚر أخت٘، ؾزعاٙ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾظٚدٗا. صٚاٙ 

ٔ ٚعكزٙ ايبداصٟ ٚغريٙ مبعٓاٙ، ؾًٛ مل ٜهٔ ملعكٌ ٚال١ٜ ايٓهاح ملا عاتب٘ تعاىل ع٢ً سيو، ٚإمنا أماؾ٘ إىل ايٓغا٤، يتعًك٘ بٗ

 .عًٝٗٔ

 .، ؾال ٜٓعكز إال بؾٗار٠ سنضٜٔ َهًؿني، ٚيٛ صقٝكني َتهًُني" ألٕ األخضؼ ال ٜتُهٔ َٔ أرا٤ ايؾٗار٠ايؾٗار٠ :ايضابع

 .ألٕ األفِ ال ٜغُع ايعكز ؾٝؾٗز ب٘ .مسٝعني-

رتاط ايؾٗار٠ يف ايٓهاح ألِْٗ ال تكبٌ ؽٗارتِٗ يًظٚدني. ٚاؽ .َغًُني عزيني ٚيٛ ظاٖضّا َٔ غري أفًٞ ايظٚدني ٚؾضعُٝٗا-

استٝاط يًٓغب خٛف اإلْهاص، صٟٚ عٔ عُض ٚعًٞ ٚغريُٖا، ؿزٜح عا٥ؾ١ َضؾٛعّا "ال بز يف ايٓهاح َٔ سنٛص أصبع١: ايٛيٞ، 

 ٚايظٚز،

، ٚايؾاٖزٜٔ" صٚاٙ ايزاصقطين. ٚعٔ عُضإ ابٔ سقني َضؾٛعّا "ال ْهاح إال بٛيٞ ٚؽاٖزٟ عزٍ" سنضٙ أمحز يف صٚا١ٜ ابٓ٘ عبز اهلل

ٚصٚاٙ اـالٍ. ٚملايو يف املٛطأ عٔ أبٞ ايظبري إٔ عُض بٔ اـطاب أتٞ بٓهاح مل ٜؾٗز عًٝ٘ إال صدٌ ٚاَضأ٠، ؾكاٍ: ٖشا ْهاح ايغض، 

ٚعٔ ابٔ عباؼ َضؾٛعّا: "ايبػاٜا: ايًٛاتٞ ٜظٚدٔ أْؿغٗٔ بػري ب١ٓٝ" صٚاٙ ايرتَشٟ. قاٍ  1ٚال أدٝظٙ، ٚيٛ نٓت تكزَت ؾٝ٘ يضمجت

٘: ٜقح بػري ؽٗٛر، ؾعً٘ عُض ٚابٔ ايظبري ٖٚٛ قٍٛ َايو إسا أعًٓٛٙ. قاٍ ابٔ املٓشص: ال ٜجبت يف ايؾاٖزٜٔ يف ايٓهاح يف ايؾضح: ٚعٓ

خرب. ٚقز أعتل فؿ١ٝ ٚتظٚدٗا بػري ؽٗٛر. ٚقاٍ ٜظٜز بٔ ٖاصٕٚ: أَض اهلل باإلؽٗار يف ايبٝع رٕٚ ايٓهاح، ؾاؽرتط٘ أفشاب ايضأٟ 

 .اْت٢ٗ .يًٓهاح رٕٚ ايبٝع

 اآلت١ٝ يف باب احملضَات  : خًٛ ايظٚدني َٔ املٛاْعاـاَػ

 .نضماع، َٚقاٖض٠، ٚاختالف رٜٔ، ٚحنٖٛا.  بإٔ ال ٜهٕٛ بِٗ، أٚ بأسزُٖا َا ميٓع ايتظٜٚر َٔ ايٓغب، أٚ عبب-

َّ }اىل: بٌ يًظَٚ٘. قاٍ يف ايؾضح: ٖٚٞ أفح. ٖٚٛ قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ يكٛي٘ تع . ٚايهؿا٠٤ يٝغت ؽضطّا يقش١ ايٓهاح- ِإ

ِِ ِ٘ َأِتَكاُن َِٓز ايًَّ ِِ ِع ََُه ٚيف ايبداصٟ "إٔ أبا سشٜؿ١ أْهح عاملّا اب١ٓ أخٝ٘ ايٛيٝز بٔ عتب١، ٖٚٛ َٛىل الَضأ٠ َٔ األْقاص.  .{َأِنَض

ٚقاٍ  ٚأَض ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾاط١ُ بٓت قٝػ إٔ تٓهح أعا١َ، ؾٓهشٗا بأَضٙ" َتؿل عًٝ٘. ٚطٚز أباٙ طٜزّا اب١ٓ عُت٘ طٜٓب.

 .اهلل أال تٓهشٞ إال َغًُّا، ٚإٕ نإ أمحض صَّٚٝا، أٚ أعٛر سبؾّٝا اْت٢ٗ ابٔ َغعٛر ألخت٘ أْؾزى

 .ألْ٘ يٓكك يف املعكٛر عًٝ٘، أؽب٘ خٝاص ايعٝب . يهٔ ملٔ طٚدت بػري نـ٤ إٔ تؿغذ ْهاسٗا. ٚيٛ َرتاخّٝا-

 .نإٔ َهٓت٘ عامل١ بأْ٘ غري نـ٤ .َا مل تضض بكٍٛ أٚ ؾعٌ-

 .ايؿغذ، يتغاِٜٚٗ يف ؿٛم ايعاص بؿكز ايهؿا٠٤ .ألٚيٝا٥ٗاٚنشا -

ٚميًه٘ األبعز َع صمٞ األقضب، يعزّ يظّٚ ايٓهاح يؿكز ايهؿا٠٤، ٚألٕ  . ٚيٛ صمٝت، أٚ صمٞ بعنِٗ، ؾًُٔ مل ٜضض ايؿغذ-

 .ايعاص عًِٝٗ أمجعني

ألٚيٝا٤ يف ابتزا٤ ايعكز، ال يف اعتزاَت٘. قٌٝ نعتكٗا ؼت عبز، ألٕ سل ا  . ٚيٛ طايت ايهؿا٠٤ بعز ايعكز، ؾًٗا ؾكط ايؿغذ-

ألمحز ؾُٝٔ ٜؾضب اـُض: ٜؿضم بُٝٓٗا؟ قاٍ: أعتػؿض اهلل. ٚعٓ٘: إٔ ايهؿا٠٤ ؽضط يقش١ ايٓهاح. قزَٗا يف ايؾضح ٚ ايهايف ٚ 

ـ٤ ؾبطٌ ايعكز يتِٖٛ املٓت٢ٗ. قاٍ يف ؽضس٘: ٖٚٞ املشٖب عٓز أنجض املتكزَني، ألٕ َٓعٗا َٔ تظٜٚر ْؿغٗا ي٦ال تنعٗا يف غري ن

ايعاص، ؾٗا ٖٓا أٚىل، ٚملا ؾٝ٘ َٔ سل اهلل تعاىل. ٚعٔ دابض َضؾٛعّا: "ال ٜٓهح ايٓغا٤ إال األنؿا٤، ٚال ٜظٚدٗٔ إال األٚيٝا٤" ٚقاٍ 

 .ألَٓعٔ ؾضٚز سٚات األسغاب إال َٔ األنؿا٤ صٚاُٖا ايزاصقطين :عُض، صمٞ اهلل عٓ٘
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 ٚملٔ تتعشص؟ملٔ تهٕٛ ايٛال١ٜ يف ايٓهاح ؟ 

 .ألْ٘ أنٌُ ْعضّا، ٚأؽز ؽؿك١ .أبٖٛاٚاألسل بتظٜٚر اؿض٠ -

 .، ألٕ ي٘ إٜالرّا ٚتعقٝبّا، ؾأؽب٘ األبٚإٕ عالأٟ: ثِ أبٛٙ   ٚإٕ عال-

ٜكزّ األقضب ؾاألقضب، ؿزٜح أّ ع١ًُ: أْٗا ملا اْكنت عزتٗا أصعٌ إيٝٗا صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ،  .ٚإٕ ْظٍ ؾابٓٗا-

، ؾكايت البٓٗا: ٜا  "ٗا، ؾكايت: ٜا صعٍٛ اهلل: يٝػ أسز َٔ أٚيٝا٥ٞ ؽاٖزّا. قاٍ: "يٝػ َٔ أٚيٝا٥و ؽاٖز ٚال غا٥ب ٜهضٙ سيورنطب

عُض قِ ؾظٚز صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾظٚد٘. صٚاٙ أمحز ٚايٓغا٥ٞ. قاٍ األثضّ: قًت ألبٞ عبز اهلل: ؾشزٜح عُض بٔ أبٞ 

٢ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أَ٘ أّ ع١ًُ أيٝػ نإ فػريّا؟ قاٍ: َٚٔ ٜكٍٛ نإ فػريّا؟! يٝػ ؾٝ٘ بٝإ. ٚألْ٘ ع١ًُ سني طٚز ايٓيب، فً

 .عزٍ َٔ عقبتٗا، ؾكزّ ع٢ً عا٥ض ايعقبات، ألْ٘ أقضبِٗ ْغبّا ٚأقٛاِٖ تعقٝبّا

 .ألٕ ٚال١ٜ ايٓهاح سل ٜغتؿار بايتعقٝب، ؾكزّ ؾٝ٘ األخ ايؾكٝل ناملرياخ .ؾاألخ ايؾكٝل، ؾاألخ يألب-

ي٦ال ًٜٞ بٓٛ أب أع٢ً َع بين أب أقضب َٓ٘، ٚإٕ ْظيت رصدتِٗ، ألٕ َب٢ٓ ايٛال١ٜ ع٢ً ايؾؿك١  .ثِ األقضب ؾاألقضب ناإلصخ-

عِ ألّ، ٚخاٍ. ْك عًٝ٘، يكٍٛ عًٞ، صمٞ اهلل ٚايٓعض، َٚعٓتٗا ايكضاب١، ؾأقضبِٗ أؽؿكِٗ. ٚال ٚال١ٜ يػري ايعقبات نأخ ألّ، ٚ

 .عٓ٘: إسا بًؼ ايٓغا٤ ْك اؿكا٥ل ؾايعقب١ أٚىل ٜعين: إسا أرصنٔ. صٚاٙ أبٛ عبٝز يف ايػضٜب

يكٛي٘ "ؾإٕ اؽتذضٚا ؾايغًطإ ٚيٞ َٔ ال ٚيٞ ي٘" . ٚتكزّ. قاٍ اإلَاّ أمحز: ٚايكامٞ أسب إيٞ َٔ األَري يف  .ثِ ايغًطإ أٚ ْا٥ب٘-

 .ٖشا

 .ألٕ ي٘ عًط١ٓ ؾٝزخٌ يف عُّٛ اؿزٜح .عزّ ايهٌ طٚدٗا سٚ عًطإ يف َهاْٗاؾإٕ -

قاٍ اإلَاّ أمحز يف رٖكإ قض١ٜ: ٜظٚز َٔ ال ٚيٞ هلا إسا استاط هلا يف ايهـ٤ ٚاملٗض، إسا مل ٜهٔ  .ؾإٕ تعشص ٚنًت َٔ ٜظٚدٗا-

 .يف ايضعتام قاض. اْت٢ٗ. ألٕ ؽضط ايٛيٞ يف ٖشٙ اؿاٍ ميٓع ايٓهاح بايه١ًٝ

َع َٔ ٖٛ أسل َُٓٗا، أؽبٗا ايٓهاح، ألْ٘ ال ٚال١ٜ يًشانِ ٚاألبعز  .ؾًٛ طٚز اؿانِ أٚ ايٛيٞ األبعز بال عشص يألقضب مل ٜقح-

 .األدٓيب

ٚال تكطع إال بهًؿ١ َٚؾك١ يف َٓقٛل أمحز. قاٍ يف ايهايف: ٚايضر يف ٖشا إىل .َغاؾ١ ققضؾٛم  :ايٛيٞ غٝب١ ايعشص َٚٔ-

 .َٚا دضت ايعار٠ باالْتعاص ؾٝ٘، ٚاملضادع١ يقاسب٘، يعزّ ايتشزٜز ؾٝ٘ َٔ ايؾاصع ايعضف،

 .ؾٝظٚز األبعز، ألٕ األقضب ٖٓا ناملعزّٚتعشصت َضادعت٘  أٚ .ْ٘ َع قضب٘أٚ ػٌٗ املغاؾ١، أٚ دنٌٗ َها-

ٚصغب مبا فح َٗضّا ؾًألبعز تظٚدنٗا. ْك عًٝ٘، ٚاختاصٙ اـضقٞ. ٚعٓ٘: ٜظٚز اؿانِ،  .أٚ ميٓع َٔ بًػت تغعّا نـ٤ّا صمٝت٘-

 . "ٔ ال ٚيٞ يٖ٘ٚٛ اختٝاص أبٞ بهض، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "ؾإٕ اؽتذضٚا ؾايغًطإ ٚيٞ َ

 

 أسنض ؽضٚط ايٛال١ٜ يف ايٓهاح ؟

ؾال ٚال١ٜ الَضأ٠، ٚال فٕٓٛ، ٚال فيب، ٚال عبز، ألٕ ٖؤال٤ ال ميًهٕٛ تظٜٚر  .سنٛص١ٜ، ٚعكٌ، ٚبًٛؽ ٚسض١ٜٚؽضط ؾٝ٘ -.1.2.3.4

 .ي٘ أَضأْؿغِٗ، ؾال ميًهٕٛ تظٜٚر غريِٖ بطضٜل األٚىل. قاٍ اإلَاّ أمحز: ال ٜظٚز ايػالّ ست٢ ذنتًِ يٝػ 

َٓاُت }ؾال ٚال١ٜ يهاؾض ع٢ً َغ١ًُ ٚعهغ٘، ألْ٘ ال تٛاصخ بُٝٓٗا بايٓغب، ٚيكٛي٘ تعاىل:  .ٚاتؿام رٜٔ-5 َِ ُُِؤ َٚاِي  َٕ ُٛٓ َِ ُُِؤ َٚاِي

َٝا٤ُ َبِعٍض ِِٚي ِِ َأ ُٗ َٝا٤ُ َبِعٍض} :. ٚقاٍ تعاىل{َبِعُن ِِٚي ِِ َأ ُٗ َٔ َنَؿُضٚا َبِعُن  .{َٚايَِّشٜ

 

 اعت٦شاْٗا؟ ٌٖ دنٛط تظٜٚر ايجٝب رٕٚ

يف قٍٛ عا١َ أٌٖ ايعًِ، إال اؿغٔ. قاٍ إمساعٌٝ: ال ْعًِ أسزّا قاٍ يف ايجٝب  بإسْٗا إال ايجٝب تظٜٚر يػريٙ ٚال يألب، دنٛط ؾال

بكٍٛ اؿغٔ، ٖٚٛ قٍٛ ؽاس: ؾإٕ اـٓغا٤ طٚدٗا أبٖٛا، ٖٚٞ ثٝب، ؾهضٖت سيو، ؾضر صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ْهاس٘ 

 .. سنضٙ يف ايؾضحقاٍ ابٔ عبز ايرب: ٖٛ سزٜح فُع ع٢ً فشت٘، ٚال ْعًِ كايؿّا ي٘ إال اؿغٔ

ألْ٘ ال إسٕ هلا َعترب، ٖٚٛ قٍٛ َايو. ٚقاٍ ايؾاؾعٞ: ال دنٛط، يعُّٛ األسارٜح، ٚقزَ٘ يف ايهايف ٚ  .ؾٝذرب األب ثٝبّا رٕٚ سيو

 .قاٍ يف ايؾضح: ال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾّا يًدرب. ٚإسٕ ايجٝب: ايهالّ .ايؾضح

 

 ٌٖ دنٛط تظٜٚر ايبهض رٕٚ اعت٦شاْٗا؟

إسا ٚمعٗا يف نؿا٠٤ َع نضاٖتٗا،  -بػري خالف  -قاٍ يف ايؾضح: ٚيألب تظٜٚر ابٓت٘ اييت مل تبًؼ تغع عٓني  .ػ١ٚبهضّا، ٚيٛ باي
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َٔ}قٛي٘ تعاىل:  تظٜٚر ايقػري٠ٚاَتٓاعٗا. ٚرٍ ع٢ً  َِٜشِن  ِِ ٚتظٚدت عا٥ؾ١ ٖٚٞ اب١ٓ عت َتؿل عًٝ٘. اْت٢ٗ. ٚص٣ٚ   {َٚايَّا٥ِٞ َي

 .اب١ٓ ايظبري سني ْؿغت، ؾكٌٝ ي٘: ؾكاٍ: اب١ٓ ايظبري إٕ َت ٚصثتين، ٚإٕ عؾت ناْت اَضأتٞاألثضّ: إٔ قزا١َ بٔ َععٕٛ تظٚز 

 :ٚيف ايبهض ايبايػ١ صٚاٜتإ

، ٖٚٛ َشٖب َايو ٚايؾاؾعٞ، ؿزٜح ابٔ عباؼ َضؾٛعّا: "األِٜ أسل بٓؿغٗا َٔ ٚيٝٗا، ٚايبهض تغتأَض إدباصٖاي٘  :إسزاُٖا

 .ات٘ اؿل يألِٜ ع٢ً اـقٛل ٜزٍ ع٢ً ْؿٝ٘ عٔ ايبهضٚإسْٗا فُاتٗا" صٚاٙ أبٛ راٚر. ٚإثب

 .، ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ ايغابلال دنربٖاايجا١ْٝ: ٚ

يف قٍٛ عا١َ أٌٖ ايعًِ قاي٘ يف ايؾضح، ؿزٜح: "ايجٝب تعضب عٔ ْؿغٗا، ٚايبهض صماٖا فُاتٗا" صٚاٙ  .ٚإسٕ ايبهض. ايقُات

قاٍ: "صماٖا فُاتٗا" َتؿل عًٝ٘. ٚنشا يٛ مشهت أٚ بهت، ألٕ يف إٕ ايبهض تغتشٞ  :األثضّ. ٚقايت عا٥ؾ١: ٜا صعٍٛ اهلل

 .صٚاٙ أبٛ بهض . "سزٜح أبٞ ٖضٜض٠: "ؾإٕ بهت، أٚ عهتت ؾٗٛ صماٖا، ٚإٕ أبت ؾال دٛاط عًٝٗا

 :ٚؽضط اعت٦شاْٗا

 .تغ١ُٝ ايظٚز هلا ع٢ً ٚد٘ تكع ب٘ املعضؾ١" يتهٕٛ ع٢ً بقري٠ يف إسْٗا بتظٚدن٘، ٚال ٜعترب تغ١ُٝ املٗض 

 

 ٌٖ دنٛط تظٜٚر ايٝت١ُٝ رٕٚ اعت٦شاْٗا ؟

تغتأَض ايٝت١ُٝ يف ْؿغٗا، ؾإٕ عهتت " :ٚيهٌ ٚيٞ تظٜٚر ٜت١ُٝ بًػت تغعّا بإسْٗا" ْك عًٝ٘، يكٛي٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ"

ملا تكزّ عٔ عا٥ؾ١،  صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر. ؾزٍ ع٢ً إٔ هلا إسّْا فشٝشّا. ٚقٝز باب١ٓ تغع، . "ؾٗٛ إسْٗا، ٚإٕ أبت ؾال دٛاط عًٝٗا

 .ٚألْٗا تقًح بشيو يًٓهاح، ٚؼتاز إيٝ٘، ؾأؽبٗت ايبايػ١

ٚقز صٟٚ: إٔ قزا١َ بٔ َععٕٛ طٚز اب١ٓ أخٝ٘ َٔ عبز اهلل بٔ  .ي٘ ال َٔ رْٚٗا عاٍ" ألْ٘ ال إسٕ هلا، ٚغري األب ٚٚفٝ٘ ال إدباص"

صٚاٙ أمحز ٚايزاصقطين بأبغط َٔ  . "١ُ، ٚال تٓهح إال بإسْٗاعُض، ؾضؾع بشيو إىل ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾكاٍ: "إْٗا ٜتٝ

 .ألْ٘ قا٥ِ َكاَ٘ . إال ٚفٞ أبٝٗا .ٖشا

 
  ٌٖ دنرب ايعبز غري املهًـ ع٢ً ايٓهاح ؟

 .نابٓ٘ ٚأٚىل، يتُاّ ًَه٘ ٚٚالٜت٘. قاٍ يف ايؾضح: يف قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ .ٚدنرب ايغٝز، ٚيٛ ؾاعكّا عبزٙ غري املهًـ

 

 األ١َ ع٢ً ايٓهاح ؟ ٌٖ ػرب

 .َطًكّا. قاٍ يف ايؾضح: ال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾّا .ٚأَت٘ ٚيٛ َهًؿ١

 
 َكاَ٘ ٜكّٛ ايٛيٞ ٚٚنٌٝ ؾقٌ

 أسنض َا ذنل يٛنٌٝ ايٛيٞ يف ايٓهاح ؟

ايظٚز، ، ٚقٝاعّا ع٢ً تٛنٌٝ نايبٝععٛا٤ نإ ايٛيٞ سامضّا أٚ غا٥بّا فربّا أٚ غري فرب، ألْ٘ عكز َعاٚم١ ؾذاط ايتٛنٌٝ ؾٝ٘ 

 .ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚنٌ أبا صاؾع يف تظٚدن٘ ١َُْٛٝ. صٚاٙ َايو. ٚٚنٌ عُضٚ بٔ أ١َٝ يف تظٚدن٘ أّ سبٝب١

 ايٛيٞ أٟ: ٚي٘"

ألْ٘ إسٕ َٔ ايٛيٞ يف ايتظٜٚر، ؾال ٜؿتكض إىل إسٕ املضأ٠، ٚألٕ ايٛيٞ يٝػ ٚنٝاّل يًُضأ٠ بزيٌٝ أْٗا ال متًو  .إٔ ٜٛنٌ بزٕٚ إسْٗا-

 .َٔ ايٛال١ٜعظي٘ 

ألْ٘ ْا٥ب عٔ غري فرب ؾٝجبت ي٘ َا ٜجبت ملٔ ٜٓٛب عٓ٘، ٚال أثض إلسْٗا ي٘  .يهٔ ال بز َٔ إسٕ غري اجملرب٠ يًٛنٌٝ بعز تٛنًٝ٘-

 .قبٌ إٔ ٜٛنً٘ ايٛيٞ، ألْ٘ أدٓيب إسّا. ٚأَا بعزٙ ؾٛيٞ

 

ُٜؾرتط يف ٚنٌٝ ايٛيٞ يف ايٓهاح ؟  أسنض َا 

ألْٗا ٚال١ٜ ؾال ٜقح إٔ ٜباؽضٖا غري أًٖٗا، ٚألْ٘ إسا مل ميًو تظٜٚر َٛيٝت٘ أفاي١ ؾألٕ ال  .ٜؾرتط ؾٜٝ٘ٚؾرتط يف ٚنٌٝ ايٛيٞ َا -

 .ميًو تظٜٚر َٛي١ٝ غريٙ بايتٛنٌٝ أٚىل
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 تٛنٌٝ ٚنٌٝ ايٛيٞ يف ايٓهاح ؟ فش١أسنض 

 .ألْ٘ ٜقح قبٍٛ ايٓهاح يٓؿغ٘، ؾقح يػريٙ .ٜٚقح تٛنٌٝ ايؿاعل يف ايكبٍٛ-1

 .ْك عًٝ٘ .نٌٝ َطًكّا، نـ: طٚز َٔ ؽ٦تٜٚقح ايتٛ-2

ملا صٟٚ: إٔ صداّل َٔ ايعضب تضى ابٓت٘ عٓز عُض، ٚقاٍ: إسا ٚدزت نـ٤ّا ؾظٚد٘ ٚيٛ بؾضاى ْعً٘، ؾظٚدٗا  .ٜٚتكٝز بايهـ٤-3

 .ٚاؽتٗض سيو ٚمل ٜٓهض .عجُإ بٔ عؿإ ؾٗٞ أّ عُضٚ بٔ عجُإ

 .ؾال ٜظٚز غريٙ .َٚكٝزّا، نـ: طٚز طٜزّا-4

 .يٓهاح ؾٝ٘ تٛنٌٝ يف ايكبٍٛ .ٜٚؾرتط -5

 

 أسنض فؿ١ ايٓهاح ايقشٝح ؟

 .ٜٚقؿ٘ مبا ٜتُٝظ ب٘، ٚال ٜكٍٛ طٚدتهٗا ٚحنٛٙ .طٚدت ؾال١ْ ؾالّْا، أٚ يؿالٕقٍٛ ايٛيٞ أٚ ٚنًٝ٘: -1

ٖٛ تعٝني ؾإٕ مل ٜكٌ سيو مل ٜقح ايٓهاح، يؿٛات ؽضط َٔ ؽضٚط٘، ٚ .قبًت٘ ملٛنًٞ ؾالٕ، أٚ يؿالٕٚقٍٛ ٚنٌٝ ايظٚز: -2

 .ايظٚدني

 

 أسنض َا ذنل يٛفٞ ايٛيٞ يف ايٓهاح ؟

إسا ْك ي٘ عًٝ٘، ألْٗا ٚال١ٜ ثابت١ يًُٛفٞ ؾذاطت ٚفٝت٘ بٗا، نٛال١ٜ املاٍ، ٚألْ٘ دنٛط إٔ  .ٚٚفٞ ايٛيٞ يف ايٓهاح مبٓظيت٘-

 .ٜغتٓٝب ؾٝٗا يف سٝات٘، ٜٚكّٛ ْا٥ب٘ َكاَ٘، ؾذاط إٔ ٜغتٓٝب ؾٝٗا بعز َٛت٘

قاٍ يف ايهايف: ٚعٓ٘: يٝػ ي٘ ايٛف١ٝ بشيو، ألْٗا ٚال١ٜ هلا َٔ ٜغتشكٗا  .َٔ سنض ٚأْج٢ املٛفٞ يٛ نإ سّٝا .دنربٙؾٝذرب َٔ -

 .بايؾضع، ؾًِ ميًو ْكًٗا بايٛف١ٝ. ناؿنا١ْ

 .ٚقاٍ ابٔ ساَز: إٕ نإ هلا عقب١ مل تقح ايٛف١ٝ بٗا يشيو، ٚإٕ مل ٜهٔ فشت يعزَ٘. اْت٢ٗ

 

 يف ايزصد١ يف ايٓهاح ؟٣ ٚيٝإ ؾأنجض َاسا يف ساي١ إٕ اعتٛ

ٚإٕ اعت٣ٛ ٚيٝإ ؾأنجض يف رصد١، فح ايتظٜٚر َٔ نٌ ٚاسز، إٕ أسْت هلِ" يٛدٛر عبب ايٛال١ٜ يف نٌ َِٓٗ بإسٕ َٛيٝت٘، أؽب٘ -

 .َا يٛ اْؿضر بايٛال١ٜ

ٚيٝإ ؾأسْت يهٌ َُٓٗا يف َعني أٚ يعزّ اإلسٕ قاٍ يف ايؾضح: ٚإسا نإ هلا . ، ٚمل ٜقح ْهاح غريٙ" تعنيألسزِٖ  أسْتؾإٕ -

َطًل ؾظٚداٖا يضدًني، ٚعًِ ايغابل َُٓٗا، ؾايٓهاح ي٘ عٛا٤ رخٌ بٗا ايجاْٞ، أٚ مل ٜزخٌ. ٚقاٍ َايو: إٕ رخٌ بٗا ايجاْٞ ؾٗٞ 

اٍ: "أميا اَضأ٠ ي٘، يكٍٛ عُض: إسا أْهح ٚيٝإ ؾاألٍٚ أسل َا مل ٜزخٌ بٗا ايجاْٞ. ٚيٓا َا ص٣ٚ مسض٠ عٓ٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ق

طٚدٗا ٚيٝإ ؾٗٞ يألٍٚ" صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايرتَشٟ، ٚأخضد٘ ايٓغا٥ٞ عٓ٘، ٚعٔ عكب١، ٚص٣ٚ حنٛٙ عٔ عًٞ. ٚسزٜح عُض مل ٜقشش٘ 

 .أفشاب اؿزٜح. ؾإٕ دٌٗ األٍٚ َُٓٗا ؾغذ ايٓهاسإ. ٚعٓ٘: ٜكضع بُٝٓٗا. اْت٢ٗ

 

 ٚنٝـ تهٕٛ فؿ١ سيو ؟ ؟ ٜتٛىل طضيف ايعكزأسنض بعض األسٛاٍ ٚاألَج١ً اييت ٜقح يٛيٞ ٚاسز إٔ 

 .داط إٔ ٜتٛىل طضيف ايعكز بال ْظاع، ألْ٘ عكز عهِ املًو ال عهِ اإلسٕ .َٚٔ طٚز عنض٠ ؽاٖزٜٔ عبزٙ ايقػري بأَت٘-1

 .إٔ ٜكبٌ ي٘ ايٓهاح َٔ ْؿغ٘ .أٚ طٚز ابٓ٘ بٓشٛ بٓت أخٝ٘، أٚ ٚنٌ ايظٚز ايٛيٞ-2

 .يف إدناب ايٓهاح يٓؿغ٘ بإٔ ٚنٌ ايٛيٞ ايظٚز .أٚ عهغ٘-3

ٚال ٜؾرتط اؾُع بني اإلدناب ٚايكبٍٛ،  .فح إٔ ٜتٛىل طضيف ايعكز بإٔ ٚنً٘ ايٛيٞ يف اإلدناب، ٚايظٚز يف ايكبٍٛ .أٚ ٚنال ٚاسزّا-4

 :قاٍ ؾًشا

 .ٚإٕ مل ٜكٌ: ٚقبًت ي٘ ْهاسٗا .ٜٚهؿٞ: طٚدت ؾالّْا ؾال١ْ-

ٚإٕ مل ٜكٌ: ٚقبًت ْهاسٗا يٓؿغٞ. ٚنشا إٕ نإ ايظٚز ٖٛ ٚيٝٗا، ٚأسْت ي٘، ملا ص٣ٚ ايبداصٟ  .تظٚدتٗا، إٕ نإ ٖٛ ايظٚز :أٚ-

عٔ عبز ايضمحٔ بٔ عٛف أْ٘ قاٍ ألّ سهِٝ اب١ٓ قاصظ: أػعًني أَضى إيٞ؟ قايت: ْعِ. قاٍ: قز تظٚدتو. ٚدنٛط إٔ دنعٌ أَضٖا 

 .إٔ ٜظٚد٘ اَضأ٠، املػري٠ أٚىل بٗا َٓ٘ صٚاٙ أبٛ راٚر إىل َٔ ٜظٚدٗا َٓ٘ بإسْٗا، ألٕ املػري٠ بٔ ؽعب١ أَض صداّل
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 ٌٖ ٜقح إٔ ٜهٕٛ ايعتل فزام املضأ٠ يف ايٓهاح ؟

صٟٚ عٔ عًٞ، ٚؾعً٘ أْػ ٚص٣ٚ أْػ "إٔ ايٓيب، ف٢ً  .أعتكتو، ٚدعًت عتكو فزاقو، عتكت، ٚفاصت طٚد١ ي٘ :َٚٔ قاٍ ألَت٘-

ٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚايرتَشٟ ٚفشش٘. ٚعٔ فؿ١ٝ قايت: "أعتكين صعٍٛ اهلل، ص ."اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، أعتل فؿ١ٝ ٚدعٌ عتكٗا فزاقٗا

 .ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٚدعٌ عتكٞ فزاقٞ" صٚاٙ األثضّ

 ." سنضٙ أمحزَٓٗا: إٔ ٜهٕٛ ايهالّ َتقاّل عنض٠ ؽاٖزٜٔ عزيني، ؿزٜح "ال ْهاح إال بٛيٞ ٚؽاٖزٜٔ .إٕ تٛؾضت ؽضٚط ايٓهاح-

 
 ايٓهاح ؟ أسنض ؽضٚط ايهؿا٠٤ يف

 ":ٚايهؿا٠٤ َعترب٠ يف مخغ١ أؽٝا٤"

ِٔ }ؾال تظٚز عؿٝؿ١ بؿادض، ألْ٘ َضرٚر ايؾٗار٠ ٚايضٚا١ٜ ٚسيو ْكك يف إْغاْٝت٘، ؾًٝػ نؿ٦ّا يعزٍ. قاٍ تعاىل:  : ايزٜا١ْ.1 َُ َأَؾ

َٕ َٕ َنا ُٚٛ َِٜغَت َٕ َؾاِعكّا ال  ِٔ َنا َُ َِّٓا َن انِ َٔ تضمٕٛ رٜٓ٘ ٚخًك٘ ؾأْهشٛٙ، إٕ ال ٚعٔ أبٞ سامت املظْٞ َضؾٛعّا: "إسا أت  {َُِؤ

تؿعًٛٙ تهٔ ؾت١ٓ يف األصض ٚؾغار نبري" . قايٛا: ٜا صعٍٛ اهلل: ٚإٕ نإ ؾٝ٘؟ قاٍ: "إسا دا٤نِ َٔ تضمٕٛ رٜٓ٘ ٚخًك٘ 

 .ؾأْهشٛٙ" ثالخ َضات صٚاٙ ايرتَشٟ، ٚقاٍ سغٔ غضٜب

نؿ٦ّا ملٔ ٖٛ أع٢ً َٓ٘، ألٕ سيو  -ٚايظباٍ، ٚاؿا٥و  ناؿذاّ، ٚايهغاح، -:" ؾال ٜهٕٛ فاسب فٓاع١ ر١٦ْٝ: ٚايقٓاع١ .2

ْكك يف عضف ايٓاؼ أؽب٘ ْكك ايغبب. ٚيف سزٜح: "ايعضب بعنِٗ يبعض أنؿا٤، إال سا٥هّا، أٚ سذاَّا" قٌٝ ألمحز: نٝـ 

 .تأخش ب٘ ٚأْت تنعؿ٘؟ قاٍ: ايعٌُ عًٝ٘. أٟ أْ٘ ٜٛاؾل ايعضف

ض٠ مبعغض، ألٕ عًٝٗا مضصّا يف إعغاصٙ، إلخالي٘ بٓؿكتٗا، َٚؤ١ْ أٚالرٙ، يكٛي٘ ف٢ً عغب َا دنب هلا: ؾال تظٚز َٛع :"ٚاملٝغض٠.3

ٚقاٍ: "إٕ أسغاب ايٓاؼ بِٝٓٗ ٖشا املاٍ" صٚاٙ ايٓغا٥ٞ مبعٓاٙ. ٚعٓ٘: ال تعترب، ألٕ ايؿكض ؽضف يف  "اهلل عًٝ٘ ٚعًِ "اؿغب املاٍ

هّٝٓا ٚأَتين َغهّٝٓا" صٚاٙ ايرتَشٟ. ٚيٝػ ٖٛ أَضّا الطَّا، ؾأؽب٘ ايزٜٔ ٚقز قاٍ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "ايًِٗ أسٝين َغ

 .ايعاؾ١ٝ يف املضض

 :" ؾال تظٚز سض٠ بعبز، ألْ٘ َٓكٛل بايضم، ممٓٛع َٔ ايتقضف يف نغب٘، غري َايو ي٘. ٚألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ خريٚاؿض١ٜ.4

 .ؾبايغابك١ أٚىلبضٜض٠ سني عتكت ؼت ايعبز ؾإسا ثبت اـٝاص باؿض١ٜ ايطاص١٥، 

:" ؾال ٜهٕٛ املٛىل ٚايعذُٞ نـ٤ّا يعضب١ٝ ملا تكزّ عٔ عُض. ٚقاٍ عًُإ ؾضٜض: إْهِ َعؾض ايعضب ال ْتكزَهِ يف ٚايٓغب.5

فالتهِ، ٚال ْٓهح ْغا٤نِ، إٕ اهلل ؾنًهِ عًٝٓا مبشُز ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٚدعً٘ ؾٝهِ صٚاٙ ايبظاص بغٓز دٝز، ٚصٚاٙ 

ضب بعنِٗ يبعض أنؿا٤، ٚايعذِ نشيو ألٕ املكزار بٔ األعٛر ايهٓزٟ، تظٚز مباع١ اب١ٓ ايظبري عِ ايٓيب، ععٝز مبعٓاٙ. ٚايع

 .ٚطٚز أبٛ بهض أخت٘ األؽعح بٔ قٝػ ايهٓزٟ. ٚطٚز عًٞ ابٓت٘ أّ نًجّٛ عُض بٔ اـطاب .ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

 
 ايٓهاح يف احملضَات باب

 أسنض احملضَات يف ايٓهاح ؟

  أبزّا: ؼضّ

ِِ}َٔ نٌ د١ٗ" يكٛي٘ تعاىل:  ٚاؾز٠ األّ،-1-2 َٗاُتُه ََّ ِِ ُأ ُِٝه ًَ ََِت َع ٚأَٗاتو: نٌ َٔ اْتغبت، إيٝٗا بٛالر٠، يكٛي٘ ف٢ً   {ُسضِّ

 . "اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ملا سنض ٖادض أّ إمساعٌٝ: "تًو أَهِ ٜا بين َا٤ ايغُا٤

 .بٛالر٠، ٖٚٞ اب١ٓ ايقًبٚيٛ َٔ ط٢ْ" ٖٚٞ: نٌ َٔ اْتغبت إيٝو  ٚايبٓت"-3

ِِ}" سنضّا نإ أٚ أْج٢، ٚإٕ ْظيت رصدتٗٔ، يكٛي٘ تعاىل: ايٛيز ٚبٓت"-4 َٓاُتُه  .{ََٚب

ِِ}َٔ نٌ د١ٗ" ؽكٝك١، أٚ ألب، أٚ ألّ، يكٛي٘ تعاىل:  ٚاألخت"-5 َٛاُتُه  ٚبٓتٗا،  {ََٚأَخ

َٓاُت اِيُأِخِتََٚب}، ٚبٓت نٌ أخ، ٚبٓت ٚيزٖا" ٚإٕ ْظئ، يكٛي٘ تعاىل: ٚيزٖا ٚبٓت"-6 ََٚب  . {َٓاُت اِيَأِخ 

ِِ }" َٔ نٌ د١ٗ، ٚإٕ عًتا: نع١ُ أبٝ٘، ٚع١ُ أَ٘، ٚخاي١ أبٝ٘، ٚخاي١ أَ٘، يكٛي٘ تعاىل: ٚاـاي١ ٚايع١ُ"-7 َّاُتُه ََٚع

ِِ  .ٚال ؾضم بني ايٓغب اؿافٌ بٓهاح أٚ ًَو ميني، أٚ ٚط٤ ؽب١ٗ، أٚ سضاّ. قاي٘ يف ايهايف  {ََٚخاالُتُه

ذنضّ َٔ ايضماع َا ذنضّ َٔ ايٓغب" " :َٔ األقغاّ ايغابك١، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ "بايٓغب ذنضّ َا بايضماع ٚذنضّ"-8

َتؿل عًٝ٘. ٚعٔ عًٞ َضؾٛعّا: "إٕ اهلل سضّ َٔ ايضماع َا سضّ َٔ ايٓغب" صٚاٙ أمحز ٚ ايرتَشٟ ٚفشش٘. ٚألٕ األَٗات ٚاألخٛات 

 .زخًٔ يف عُّٛ يؿغ عا٥ض احملضَاتَٓقٛل عًٝٗٔ يف اآل١ٜ. ٚ ايباقٝات ٜ
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ََْهَح }، يكٛي٘ تعاىل: طٚد١ أبٝ٘، ٚإٕ عال" َٔ ْغب أٚ صماع -أ :ايعكز: ثالخ مبذضر أصبع باملقاٖض٠ أبزّا ٚذنضّ"-9 ََا  ِِٓهُشٛا  َٚال َت

ـَ ََا َقِز َعًَ َٔ ايَِّٓغا٤ِ ِإيَّا  َِ  ِِ مبٓظي١ ايٓغب. ٚممٔ سؿعٓا سيو عٓ٘: عطا٤ ٚطاٚؼ ٚايضماع  .قاٍ ابٔ املٓشص: املًو يف ٖشا  {آَباُؤُن

 .ٚغريُٖا، ٚال ْعًِ عٔ غريُٖا خالؾُٗا. سنضٙ يف ايؾضح

ِٔ }. قاٍ يف ايؾضح: ال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾّا. ٚقٛي٘ تعاىل: ٚطٚد١ ابٓ٘ ٚإٕ عؿٌ" َٔ ْغب أٚ صماع"-ب َِ  َٔ ُِ ايَِّشٜ َٓا٥ُِه ٌُ َأِب ََٚسال٥ِ

ِِ  .اسرتاط عُٔ تبٓاٙ  {َأِفالِبُه

: ؾٝشضَٔ مبذضر ايعكز. ْك عًٝ٘. قاٍ يف ايؾضح: ٖٚٛ قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ، ٚأّ طٚدت٘" ٚإٕ عًت َٔ ْغب. َٚجًٗٔ َٔ صماع"-ز

ِِ}يكٛي٘ تعاىل:  َٗاُت َِْغا٥ُِه ََّ ٚاملعكٛر عًٝٗا َٔ ْغا٥٘: ؾتزخٌ أَٗا يف عُّٛ اآل١ٜ. قاٍ ابٔ عباؼ: أبُٗٛا َا أبُٗ٘ ايكضإٓ   {َُٚأ

صٚاٙ ابٔ  "عٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ َضؾٛعّا: "أميا صدٌ ْهح اَضأ٠ّ رخٌ بٗا، أٚ مل ٜزخٌ، ؾال ذنٌ ي٘ ْهاح أَٗاٚعٔ عُضٚ بٔ ؽ

 .َاد٘، ٚصٚاٙ أبٛ سؿك بٓشٛٙ

ِٔ َِْغا٥ِ}" َٔ ْغب أٚ صماع يكٛي٘ تعاىل: ؾإٕ ٚط٦ٗا سضَت عًٝ٘ أٜنّا بٓتٗا، ٚبٓت ابٓٗا" َِ  ِِ ُِ ايَّاِتٞ ِؾٞ ُسُذِٛصُن ُِ ََٚصَبا٥ُِبُه ُه

َّ ِٗ ِِ ِب ًُِت  .قاٍ يف ايؾضح: عٛا٤ ناْت يف سذضٙ أٚ مل تهٔ .{ايَّاِتٞ َرَخ

ٚقاٍ ابٔ املٓشص: أمجع عًُا٤ األَقاص ع٢ً خالؾ٘.  .إال أْ٘ صٟٚ عٔ عُض ٚعًٞ أُْٗا صخقا ؾٝٗا إسا مل تهٔ يف سذضٙ ٖٚٛ قٍٛ راٚر

ّٛ ي٘، ألٕ ايرتب١ٝ ال تأثري هلا يف ايتشضِٜ. ؾإٕ َاتت ايظٚد١ قبٌ اْت٢ٗ. ٚقٛي٘: ايالتٞ يف سذٛصنِ، خضز كضز ايػايب، ؾال َؿٗ

ِِ }ايزخٍٛ، مل ؼضّ بٓاتٗا. قاٍ يف ايؾضح: ٖٚٛ قٍٛ عا١َ ايعًُا٤. ٚسهاٙ ابٔ املٓشص إمجاعّا، يكٛي٘ تعاىل:  ًُِت ِِ َتُهُْٛٛا َرَخ ِٕ َي َؾِإ

ِِ ُِٝه ًَ َٓاَح َع َّ َؾال ُد ِٗ  .ـ. ٚايزخٍٛ بٗا: ٚطؤٖا. اْت٢ٖٗٚشا ْك ال ٜرتى بكٝاؼ معٝ  {ِب

َٚال }، إٕ نإ ابٔ عؾض يف بٓت تغع، ٚناْا سٝني" ؾٝزخٌ يف عُّٛ قٛي٘ تعاىل: ٚبػري ايعكز ال سض١َ إال بايٛط٤ يف قبٌ أٚ ربض"-ر

ِِ ََْهَح آَباُؤُن ََا  ِِٓهُشٛا  اؿا٥ض. ٚعٔ ابٔ عباؼ إٔ ْٚعا٥ضٙ، ٚألٕ َا تعًل َٔ ايتشضِٜ بايٛط٤ املباح، تعًل باحملعٛص: نٛط٤   {َت

 .ٚط٤ اؿضاّ ال ذنضّ ٚب٘ قاٍ: ابٔ املغٝب، ٚعض٠ٚ، ٚايظٖضٟ، َٚايو، ٚايؾاؾعٞ. سنضٙ يف ايؾضح، ٚاختاصٙ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ

ٚذنضّ بٛط٤ ايشنض َا ذنضّ بٛط٤ األْج٢" ٚقاٍ يف ايؾضح: ايقشٝح إٔ ٖشا ال ٜٓؾض اؿض١َ، ؾإٕ ٖؤال٤ غري َٓقٛل عًٝٗٔ يف "-10

ِِ}شضِٜ، ؾٝزخًٔ يف عُّٛ قٛي٘ تعاىل: ايت ََٚصا٤َ َسِيُه ََا   ِِ ٌَّ َيُه  .اْت٢ٗ  {َُٚأِس

 

 ٌٖ ايتًٛط َٔ قضَات ايٓهاح ؟

 .ٚاختاص أبٛ اـطاب: إٔ سهِ ايتًٛط يف ؼضِٜ املقاٖض٠، سهِ املباؽض٠ ؾُٝا رٕٚ ايؿضز، يهْٛ٘ ٚط٦ّا يف غري قً٘

 

 ٔ سٝح املقاٖض٠ ؟أسنض ايٓغا٤ ايػري قضَات يف ايٓهاح َ

 .ٚال ؼضّ أّ" طٚد١ أبٝ٘، ٚنشا أّ طٚد١ ابٓ٘"

ِِ}ٚال بٓت طٚد١ أبٝ٘ ٚابٓ٘" ؾٝذٛط إٔ ٜٓهح اَضأ٠، ٜٚٓهح اب١ٓ بٓتٗا أٚ أَٗا، يعُّٛ قٛي٘ تعاىل: " ََٚصا٤َ َسِيُه ََا   ِِ ٌَّ َيُه  .{َُٚأِس

 

 أسنض َا ٜغتج٢ َٔ قضَات ايضماع يف ايٓهاح ؟

 ايضماع،إال أّ أخٝ٘" َٔ "

َضمع١ ٚبٓتٗا ألبٞ َضتنع ٚأخٝ٘ َٔ ْغب. ٚؼٌ أّ َضتنع ٚأخت٘ َٔ ْغب ألبٝ٘ ٚأخٝ٘ َٔ  "ٚأخت ابٓ٘ َٔ ايضماع، ؾتشٌ"

 صماع، ألْٗٔ يف َكاب١ً َٔ ذنضّ باملقاٖض٠، ال يف َكاب١ً َٔ ذنضّ َٔ ايٓغب

ََا}نبٓت عُت٘ ٚعُ٘، ٚبٓت خايت٘ ٚخاي٘" يكٛي٘ تعاىل: "  ِِ ٌَّ َيُه ِِ َُٚأِس  .{ََٚصا٤َ َسِيُه

 
 خايتٗا أٚ ٚعُتٗا املضأ٠ ٚبني األختني بني اؾُع ٚذنضّ ؾقٌ

 َٚاسا يف ساي١ إٕ دٌٗ ؟األختني ؟أسنض سهِ اؾُع بني 

ِٔ}َٔ ْغب أٚ صماع. سهاٙ ابٔ املٓشص إمجاعّا، يكٛي٘ تعاىل:  ِٝ َٔ اِيُأِخَت ِٝ َُُعٛا َب ِٕ َتِذ ػُعٛا بني املضأ٠ ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعّا "ال   {ََٚأ

 .ٚعُتٗا، ٚال بني املضأ٠ ٚخايتٗا" َتؿل عًٝ٘

ؾُٔ تظٚز حنٛ أختني يف عكز أٚ عكزٜٔ َعّا مل ٜقح" ؾُٝٗا، ألْ٘ ال ميهٔ تقشٝشُٗا، ٚال َظ١ٜ إلسزاُٖا ع٢ً األخض٣، ؾبطٌ "

 .ؾُٝٗا

 . " أعبل ايعكزٜٔدٌٗ ؾإٕ"
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 ؟ َٚا تبعٝات سيو ؟ ُٖاي١ اؾُع بني األختني رٕٚ تطًٝل أسزَاسا يف سا

ؾغدُٗا سانِ" إٕ مل ٜطًكُٗا، يبطالٕ ايٓهاح يف أسزُٖا ٚؼضميٗا عًٝ٘، ْٚهاح إسزاُٖا فشٝح. ٚال تتٝكٔ بْٝٓٛتٗا َٓ٘ "

 .إال بطالقُٗا، أٚ ؾغذ ْهاسُٗا، ؾٛدب سيو

 .ٚالسزاُٖا ْقـ َٗضٖا بكضع١" ٚي٘ ايعكز ع٢ً إسزاُٖا يف اؿاٍ إسّا"

 ." ٚعًِ ايغابلٚإٕ ٚقع ايعكز َضتبّا"

 .فح األٍٚ ؾكط" ألْ٘ ال مجع ؾٝ٘، ٚبطٌ ايجاْٞ، ألٕ اؾُع سقٌ ب٘"

 
 ٌٖ ٜقح عكز َٔ دنُع بني اَضأ٠ ٚعُتٗا أٚ خايتٗا ؟

 ." ٚيٛ يف عكز ٚاسز. قاٍ يف ايؾضح: ٚال ْعًِ خالؾّا يف سيوفح" َٚٔ ًَو أختني أٚ حنُٖٛا" ناَضأ٠ ٚعُتٗا، أٚ ٚخايتٗا"

 .أُٜٗا ؽا٤" ألٕ األخض٣ مل تقض ؾضاؽّا، نُا يٛ ًَو إسزاُٖا ٚسزٖاٚي٘ إٔ ٜطأ "

 

 َت٢ ٜقح ايظٚاز َٔ األختني ؟

ِٔ}ٚؼضّ األخض٣" ْك عًٝ٘، يعُّٛ قٛي٘: " ِٝ َٔ اِيُأِخَت ِٝ َُُعٛا َب ِٕ َتِذ  .{ََٚأ

ايؿضاـ، أٚ داَعّا َا٤ٙ يف صسِ أختني،  ست٢ ذنضّ املٛط٠٤ٛ بإخضاز عٔ ًَه٘، أٚ تظٜٚر بعز اإلعتربا٤" ي٦ال ٜهٕٛ داَعّا بُٝٓٗا يف"

 .قاي٘ يف ايهايف .ؾإٕ عظهلُا عٔ ؾضاؽ٘ ٚاعتربأٖا، مل ؼٌ أختٗا، ألْ٘ ال ٜؤَٔ عٛرٙ إيٝٗا، ؾٝهٕٛ داَعّا بُٝٓٗا

 

ٚدات ٜٚضٜز َا سهِ َٔ ٚط٤ اَضأ٠ بؾب١ٗ أٚ ط٢ْ يف اؿاالت األت١ٝ: يف اؾُع بني األختني ، أٚ عُتٗا أٚ خايتٗا ؟ أٚ ي٘ ثالث١ ط

 ْهاح ايضابع١ ؟

 ٚٚطؤٖا إٕ ناْت طٚد١ أٚ أ١َ" ي٘".َٚٔ ٚط٤ اَضأ٠ بؾب١ٗ أٚ ط٢ْ سضّ يف طَٔ عزتٗا ْهاح أختٗا" أٚ عُتٗا أٚ خايتٗا"

 .ٚسضّ إٔ ٜظٜز ع٢ً ثالخ غريٖا" أٟ: املٛط٠٤ٛ بؾب١ٗ أٚ ط٢ْ"

 .املٛط٠٤ٛ بؾب١ٗ أٚ ط٢ْ بعكز" ؾإٕ نإ ي٘ ثالخ طٚدات، مل ذنٌ ي٘ ْهاح صابع١، ست٢ تٓكنٞ عز٠"

أٚ ٚط٤" أٟ: يٛ نإ ي٘ أصبع طٚدات، مل ذنٌ ي٘ إٔ ٜطأ َٓٗٔ أنجض َٔ ثالخ، ست٢ تٓكنٞ عز٠ َٛط٤ٛت٘ بؾب١ٗ أٚ ط٢ْ، ي٦ال "

 .دنُع َاؤٙ يف أنجض َٔ أصبع ْغ٠ٛ

 
 أسنض سهِ َٔ مجع أنجض َٔ أصبع طٚدات ؟

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يػٝالٕ بٔ ع١ًُ سني أعًِ ٚؼت٘ عؾض ْغ٠ٛ: "أَغو ٚيٝػ ؿض مجع أنجض َٔ أصبع" طٚدات إمجاعّا يكٛي٘، "

أصبعّا، ٚؾاصم عا٥ضٖٔ" صٚاٙ ايرتَشٟ. ٚقاٍ ْٛؾٌ بٔ َعا١ٜٚ أعًُت ٚؼيت مخػ ْغ٠ٛ. ؾكاٍ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "ؾاصم 

ٝت ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾشنضت سيو ٚاسز٠ َٓٗٔ" صٚاٙ ايؾاؾعٞ. ٚعٔ قٝػ بٔ اؿاصخ قاٍ أعًُت ٚعٓزٟ مثإ ْغ٠ٛ، ؾأت

إخرت َٓٗٔ أصبعّا" صٚاٙ أبٛ راٚر ٚابٔ َاد٘. قاٍ يف ايؾضح: ٚاآل١ٜ أصٜز بٗا ايتدٝري بني اثٓتني، ٚثالخ، ٚأصبع نكٛي٘: " :ي٘، ؾكاٍ

َُٚصَباَع} َُٚثالَخ   ٢َٓ ََِج  .َٚٔ قاٍ غري سيو ؾكز دٌٗ ايعضب١ٝ  {ُأِٚيٞ َأِدَِٓش١ٍ 

 

 اح ايعبز أنجض َٔ اثٓتني ؟َا سهِ ْه

ٚال يعبز مجع أنجض َٔ ثٓتني" ٖٚٛ قٍٛ: عُض ٚعًٞ، ٚغريُٖا، ٚمل ٜعضف هلِ كايـ يف عقضِٖ، ؾهإ إمجاعّا. ٚاآل١ٜ ؾٝٗا َا "

ِِ}ٜزٍ ع٢ً إصار٠ األسضاص يكٛي٘:  َُاُُْه ِٜ ًََهِت َأ ََ ََا   ِٚ  .سنضٙ يف ايؾضح  {َأ

 .٘، اثٓتني بٓقؿ٘ اؿض، ٚٚاسز٠ بٓقؿ٘ ايضقٝلٚملٔ ْقؿ٘ سض ؾأنجض مجع ثالخ" ْك عًٝ"

 

 َا سهِ َٔ طًل ٚاسز٠ َٔ ْٗا١ٜ مجع٘ : نشض طًل ٚاسز٠ َٔ أصبع أٚ عبز طًل ٚاسز٠ َٔ اثٓتني ؟

 َٚٔ طًل ٚاسز٠ َٔ ْٗا١ٜ مجع٘" نشض طًل ٚاسز٠ َٔ أصبع، ٚعبز طًل ٚاسز٠ َٔ اثٓتني"

 .املعتز٠ يف سهِ ايظٚد١، إس ايعز٠ أثض ايٓهاح سضّ ْهاس٘ بزهلا ست٢ تٓكنٞ عزتٗا" ْك عًٝ٘، ألٕ"

 .ٚإٕ َاتت ؾال" ذنضّ ْهاح بزهلا. ْك عًٝ٘، ألْ٘ مل ٜبل يٓهاسٗا أثض"
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 ٚغريٙ ايظاْٞ ع٢ً ايظا١ْٝ ٚؼضّ ؾقٌ

 ٌٖ ذنٌ ْهاح ايظا١ْٝ ٚايظاْٞ ؟

ٍٕ}يكٛي٘ تعاىل:  :ست٢ تتٛب ٚتٓكنٞ عزتٗا َٗا ِإيَّا َطا ِِٓهُش َٜ ١َُٝ ال  َُِؾِضْى َٚايظَّاِْ  ِٚ يؿع٘ يؿغ اـرب، ٚاملضار ايٓٗٞ ٢ْٗٚ ايٓيب، ف٢ً   {َأ

صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايرتَشٟ ٚايٓغا٥ٞ. ؾإسا تابت، ٚاْكنت عزتٗا سًت يظإ   اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، َضثز بٔ أبٞ َضثز ايػٟٓٛ إٔ ٜٓهح عٓاقّا

 .نػريٙ يف قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ، َِٓٗ: أبٛ بهض ٚعُض ٚابٓ٘ ٚابٔ عباؼ

 

 أسنض سهِ َٔ طًل طٚدت٘ ثالثّا ؟

ُٙ}ٚؼضّ َطًكت٘ ثالثّا ست٢ تٓهح طٚدّا غريٙ" يكٛي٘ تعاىل: " َِٝض ِٚدّا َغ ِِٓهَح َط ِٔ َبِعُز َست٢َّ َت َِ  ُ٘ ٌُّ َي ٚاملضار بايٓهاح ٖٓا:   {َؾال َتِش

الثّا، ٚتظٚدت بعبز ايضمحٔ بٔ ايظبري: "ال ايٛط٤، يكٛي٘ عًٝ٘ ايقال٠ ٚايغالّ الَضأ٠ صؾاع١ ملا أصارت إٔ تضدع إيٝ٘ بعز إٔ طًكٗا ث

 .ست٢ تشٚقٞ عغًٝت٘، ٜٚشٚم عغًٝتو" صٚاٙ اؾُاع١

 

 ؟ يًُشضّ ٚاحملض١َسهِ ايٓهاح أسنض 

ٚاحملض١َ ست٢ ؼٌ َٔ إسضاَٗا" ؿزٜح عجُإ َضؾٛعّا "ال ٜٓهح احملضّ ٚال ٜٓهح ٚال رنطب" صٚاٙ اؾُاع١ إال ايبداصٟ، ٚمل "

 .١ٜشنض ايرتَشٟ اـطب

 

 أسنض سهِ ْهاح املغ١ًُ َٔ ناؾض ؟

ُٓٛا}ٚاملغ١ًُ ع٢ً ايهاؾض" يكٛي٘ تعاىل: " َِ ُِٜؤ ُُِؾِضِننَي َست٢َّ  ِِٓهُشٛا اِي َٓاٍت َؾال }ٚقٛي٘ تعاىل:   {َٚال ُت َِ َُِؤ  َّ ُٖ ُُٛ ُُِت ِٕ َعًِ َؾِإ

َٕ َي َِٜشُّٛ  ِِ ُٖ َٚال   ِِ ُٗ ٌٌّ َي َّ ِس ُٖ َّٔ ِإَي٢ اِيُهؿَّاِص ال  ُٖ ََّتِضِدُعٛ ُٗ}. 

 

 أسنض سهِ ايٓهاح َٔ ايهاؾض٠ ايػري نتاب١ٝ ؟ ْٚهاح ايهتاب١ٝ ؟

َّ}" يكٛي٘ تعاىل: ٚايهاؾض٠ غري ايهتاب١ٝ ع٢ً املغًِ" َِ ُِٜؤ ُُِؾِضَناِت َست٢َّ  ِِٓهُشٛا اِي ِِ }ٚقٛي٘:   {َٚال َت ُِِغُهٛا ِبِعَق َٚال ُت

َٛاِؾِض  .  {اِيَه

َٓاُت }، قاٍ ابٔ املٓشص: ال ٜقح عٔ أسز َٔ األٚا٥ٌ أْ٘ سضَ٘، قاٍ اهلل تعاىل: ٜٚباح ْهاح سضا٥ض أٌٖ ايهتاب باإلمجاع ُُِشَق َٚاِي

ِِ ِٔ َقِبًُِه َِ َٔ ُأُٚتٛا اِيِهَتاَب  َٔ ايَِّشٜ . ؾأَا َٔ ٜتُغو بقشـ إبضاِٖٝ ٚؽٝح، واإلجنيلِٖٚ: ايٝٗٛر ٚايٓقاص٣، َٚٔ رإ بايتٛصا٠   {َِ

َٓا...}عاىل: ٚطبٛص راٚر ؾًٝغٛا أٌٖ نتاب، يكٛي٘ ت ِٔ َقِبًِ َِ  ِٔ ِٝ ٍَ اِيِهَتاُب َع٢ًَ َطا٥َِؿَت ِِْظ َُا ُأ َّ ِٕ َتُكُٛيٛا ِإ ٚأَا اجملٛؼ ؾال ؼٌ  {َأ

سبا٥شِٗ، ٚال ْهاح ْغا٥ِٗ، ٖٚٛ قٍٛ عا١َ ايعًُا٤. سنضٙ يف ايؾضح. ٚمعـ أمحز صٚا١ٜ َٔ ص٣ٚ عٔ سشٜؿ١ أْ٘ تظٚز فٛع١ٝ 

 .لؾكاٍ أبٛ ٚا٥ٌ: ٜكٍٛ: ٜٗٛر١ٜ ٖٚٛ أٚث

 

 ٌٖٚ ٚيز األ١َ يف ٖش٠ اؿاي١ سضّا ؟ ٌٖ ذنٌ ؿض ناٌَ اؿض١ٜ ْهاح أ١َ ؟

، يكٛي٘ األ١َ املغ١ًُؾٝذٛط ي٘ ْهاح  "عزّ ايطٍٛ، ٚخاف ايعٓتٚال ذنٌ ؿض ناٌَ اؿض١ٜ ْهاح أ١َ ٚيٛ َبعن١، إال إٕ "

َٓاِت...}تعاىل:  ُُِشَق ِِٓهَح اِي َٜ  ِٕ ِٛاّل َأ ِِ َط ُِٓه َِ َِٜغَتِطِع   ِِ ِٔ َي ََ ِِ}إىل قٛي٘:  {َٚ ُِٓه َِ ََٓت  َٞ اِيَع ِٔ َخِؾ َُ ٚاؽرتاط ايعذظ عٔ مثٔ   {َسِيَو ِي

 .األ١َ. اختاصٙ مجع نجري، ٚقزّ يف ايتٓكٝح أْ٘: ال ٜؾرتط، ٚتبع٘ يف املٓت٢ٗ

طٗا ؾٗٛ سض، ؿزٜح "املغًُٕٛ ع٢ً ؽضٚطِٗ" ٚيكٍٛ عُض َكاطع اؿكٛم عٓز اؿض١ٜ" ؾإٕ ؽضٚال ٜهٕٛ ٚيز األ١َ سضّا إال باؽرتاط "

 .ايؾضٚط

أٚ ايػضٚص" يًظٚز بإٔ ظٓٗا، أٚ ؽضطٗا سض٠، ؾٛيزٙ سض، العتكارٙ سضٜت٘، ٜٚؿزٜ٘ بكُٝت٘ ّٜٛ ٚالرت٘، ٜٚضدع ب٘ ع٢ً َٔ غضٙ. قن٢ "

 .ٚابٔ عباؼ، صمٞ اهلل عِٓٗب٘ عُض ٚعًٞ 

 

 َاسا يف ساي١ إٕ ًَو أسز ايظٚدني األخض أٚ بعن٘ ؟

ٚإٕ ًَو أسز ايظٚدني اآلخض أٚ بعن٘ اْؿغذ ايٓهاح" ألٕ أسهاّ املًو ٚايٓهاح تتٓاقض. ٚسه٢ ابٔ املٓشص اإلمجاع: ع٢ً إٔ "

 .ْهاح املضأ٠ عبزٖا باطٌ
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 ١َ ؟َاسا يف ساي١ َٔ مجع يف عكز بني َباس١ ٚقض

َٚٔ مجع يف عكز بني َباس١ ٚقض١َ فح يف املباس١" ألْٗا قٌ قابٌ يًٓهاح، أمٝـ إيٝٗا عكز َٔ أًٖ٘ ؾقح، نُا يٛ اْؿضرت "

 .ب٘

 

 َا سهِ ٚط٤ َٔ سضّ ْهاسٗا ؟

 .َٚٔ سضّ ْهاسٗا سضّ ٚطؤٖا باملًو" ألْ٘ إسا سضّ ايٓهاح، يهْٛ٘ طضٜكّا إىل ايٛط٤ ؾٗٛ ْؿغ٘ أٚىل بايتشضِٜ"

ِِ} :تعاىل يكٛي٘ إال األ١َ ايهتاب١ٝ" ؾٝشضّ ْهاسٗا ال ٚطؤٖا مبًو ايُٝني" َُاُُْه ِٜ ًََهِت َأ ََ ََا   ِٚ ٚألٕ ْهاح األ١َ ايهتاب١ٝ   {َأ

 .إمنا سضّ ألدٌ إصقام ايٛيز، ٚبكا٥٘ َع ناؾض٠، ٖٚشا َعزّٚ يف ٚط٦ٗا مبًو ايُٝني

 

 ايٓهاح يف ايؾضٚط باب

 ؟اييت تهٕٛ يف فًب ايعكز ايؾضٚط يف ايٓهاح أقغاّأسنض 

، ٚاختاص ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ: أٚ اتؿكا عًٝ٘ قبً٘، ٚقاٍ: ع٢ً ٖشا دٛاب أمحز يف َغا٥ٌ اؿٌٝ. ٚاملعترب َٓٗا: َا نإ يف فًب ايعكز

 .قاٍ يف اإلْقاف: ٖٚٛ ايقٛاب ايشٟ ال ؽو ؾٝ٘. ؾإٕ مل ٜكع ايؾضط إال بعز يظّٚ ايعكز مل ًٜظّ. ْك عًٝ٘

: نظٜار٠ َٗض، أٚ ْكز َعني، أٚ ال رنضدٗا َٔ راصٖا أٚ بًزٖا، أٚ ال ٜتظٚز عًٝٗا، ؾًٝػ ي٘ ؾه٘، ح الطّ يًظٚزفشٝ: قغُإ ٖٚٞ"

أٚ ال ٜؿضم بٝٓٗا ٚبني أبٜٛٗا أٚ أٚالرٖا، أٚ إٔ تضمع ٚيزٖا، أٚ ٜطًل مضتٗا" ألٕ هلا ؾٝ٘ ققزّا فشٝشّا. ٜٚضٟٚ فش١ ايؾضط يف 

 ايٓهاح،

: عٔ عُض، ٚععز بٔ أبٞ ٚقال، َٚعا١ٜٚ، ٚعُضٚ بٔ ايعال، ٚمل ٜعضف هلِ كايـ يف عقضِٖ، ٚنٕٛ ايظٚز ال ميًو ؾه٘ 

ٜٚؤٜزٙ سزٜح: "إٕ أسل َا أٚؾٝتِ ب٘ َٔ ايؾضٚط َا اعتشًًتِ ب٘ ايؿضٚز" َتؿل عًٝ٘. ٚسزٜح: "املغًُٕٛ ع٢ً ؽضٚطِٗ" ٚص٣ٚ 

افُٛٙ إىل عُض، ؾكاٍ: هلا ؽضطٗا. ؾكاٍ ايضدٌ: إسّا ٜطًكٓٓا. ؾكاٍ األثضّ "إٔ صداّل تظٚز اَضأ٠، ٚؽضط هلا راصٖا، ثِ أصار ْكًٗا، ؾد

يٓٗٝ٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، إٔ  ٚإٕ ؽضط طالم مضتٗا ؾايقشٝح أْ٘ باطٌ :" قاٍ يف ايؾضحَكاطع اؿكٛم عٓز ايؾضٚطعُض: 

 .تؾرتط املضأ٠ طالم أختٗا َتؿل عًٝ٘

ملا تكزّ، ٚألْ٘ ؽضط الطّ يف عكز، ؾجبت سل ايؿغذ بؿٛات٘، نؾضط ايضٖٔ يف " ؽضط نإ هلا ايؿغذ ع٢ً ايرتاخٞؾُت٢ مل ٜـ مبا "

 .ايبٝع. قاي٘ يف ايهايف

 .إال مبا ٜزٍ ع٢ً صماٖا َٔ قٍٛ، أٚ متهني َع ايعًِ" أٟ: َع عًُٗا بعزّ ٚؾا٥٘ هلا مبا ؽضطت عًٝ٘" ٚال ٜغكط" ًَهٗا ايؿغذ"

 
 أسنض أْٛاع ايكغِ ايؿاعز يف ايٓهاح ؟

 ":ؿاعز ْٛعإٚايكغِ اي"

 :" ٖٚٛ: ثالث١ أقغاّايٓهاح ٜبطٌ ْٛع .1

 .ْهاح ايؾػاص أسزٖا:

 .ٖٚٛ: إٔ ٜظٚد٘ َٛيٝت٘ بؾضط إٔ ٜظٚد٘ اآلخض َٛيٝت٘، ٚال َٗض بُٝٓٗا" قاٍ يف ايهايف: ٚال ؽتًـ ايضٚا١ٜ عٔ أمحز يف ؾغارٙ"

 -أٟ: بني املتٓانشني  -بٔ ثابت أُْٗا ؾضقا ؾٝ٘  أٚ دنعٌ بنع نٌ ٚاسز٠ َع رصاِٖ َع١ًَٛ َٗضّا يألخض٣" ٚصٟٚ عٔ عُض ٚطٜز"

ٚايؾػاص: إٔ ٜظٚز ايضدٌ ابٓت٘ ع٢ً إٔ ٜظٚد٘ اآلخض ابٓت٘، ٚيٝػ  -ؿزٜح ابٔ عُض إٔ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٢ْٗ عٔ ايؾػاص 

ابٓت٘، ٚأْهش٘ عبز  َتؿل عًٝ٘. ٚعٔ األعضز إٔ ايعباؼ بٔ عبز اهلل بٔ عباؼ أْهح عبز ايضمحٔ بٔ اؿهِ -بُٝٓٗا فزام 

ايضمحٔ ابٓت٘، ٚناْا دعال فزاقّا ؾهتب َعا١ٜٚ إىل َضٚإ ٜأَضٙ إٔ ٜؿضم بُٝٓٗا، ٚقاٍ يف نتاب٘: ٖشا ايؾػاص ايشٟ ٢ْٗ عٓ٘ 

 صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘

 .ٚعًِ صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر، ٚألْ٘ ؽضط عكز يف عكز ؾًِ ٜقح، نُا يٛ باع٘ ثٛب٘ بؾضط إٔ ٜبٝع٘ ثٛب٘

 :، ٚقز سنضٙ بكٛي٘هاح احملًٌْ .2

قاي٘ يف ايؾضح، ؿزٜح: "يعٔ اهلل احملًٌ ٚاحملًٌ  .أٚ ٜتظٚز بؾضط أْ٘: إسا أسًٗا طًكٗا" ٖٚٛ باطٌ سضاّ يف قٍٛ عا١َ أٌٖ ايعًِ"

٘ ٚعًِ، ي٘" صٚاٙ أبٛ راٚر ٚابٔ َاد٘ ٚايرتَشٟ، ٚقاٍ سغٔ فشٝح، ٚايعٌُ عًٝ٘ عٓز أٌٖ ايعًِ َٔ أفشاب ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ

 .َِٓٗ: عُض بٔ اـطاب ٚابٓ٘ ٚعجُإ بٔ عؿإ، ٚصٟٚ عٔ عًٞ ٚابٔ عباؼ
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 .أٚ ٜٜٓٛ٘" أٟ: ٜٟٓٛ ايظٚز ايتشًٌٝ"

تظٚدتٗا أسًٗا يظٚدٗا مل  :بكًب٘" ؾايٓهاح باطٌ أٜنّا. ْك عًٝ٘. يعُّٛ َا عبل. ٚص٣ٚ ْاؾع عٔ ابٔ عُض إٔ صداّل قاٍ ي٘"

غب١ إٕ أعذبتو أَغهتٗا، ٚإٕ نضٖتٗا ؾاصقتٗا، قاٍ: ٚإٕ نٓا ْعزٙ ع٢ً عٗز صعٍٛ اهلل، ٜأَضْٞ، ٚمل ٜعًِ؟ قاٍ ال إال ْهاح ص

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، عؿاسّا. ٚقاٍ: ال ٜظاال طاْٝني، ٚ إٕ َهجا عؾضٜٔ ع١ٓ إسا عًِ أْ٘ ٜضٜز إٔ ذنًٗا ٖٚشا قٍٛ عجُإ. ٚدا٤ 

 .صدٌ؟ قاٍ: َٔ رنارع اهلل رنزع٘ صدٌ إىل ابٔ عباؼ ؾكاٍ: إٕ عُٞ طًل اَضأت٘ ثالثّا، أذنًٗا ي٘

أٚ ٜتؿكا عًٝ٘ قبٌ ايعكز" ٚمل ٜشنض ؾٝ٘ ؾال ٜقح إٕ مل ٜضدع عٓ٘، ٜٚٓٛ ساٍ ايعكز أْ٘ ْهاح صغب١، ؾإٕ سقٌ سيو فح، ـًٛٙ "

 عٔ ١ْٝ ايتشًٌٝ ٚؽضط٘، ٚعًٝ٘ ذنٌُ سزٜح سٟ ايضقعتني، ٖٚٛ: َا ص٣ٚ أبٛ سؿك بإعٓارٙ عٔ قُز بٔ عرئٜ، قاٍ: قزّ َه١

 صدٌ َٚع٘ إخ٠ٛ ي٘ فػاص، ٚعًٝ٘ إطاص َٔ بني ٜزٜ٘ صقع١، َٚٔ خًؿ٘ صقع١. ؾغأٍ

عُض ؾًِ ٜعط٘ ؽ٦ّٝا. ؾبُٝٓا ٖٛ نشيو إس ْظؽ ايؾٝطإ بني صدٌ َٔ قضٜؿ ٚبني اَضأت٘، ؾطًكٗا ثالثّا، ؾكاٍ: ٌٖ يو إٔ تعطٞ سا 

ؾتظٚدٗا ؾزخٌ بٗا، ؾًُا أفبشت أرخًت إخٛت٘ ايزاص،  .ِايضقعتني ؽ٦ّٝا ٚذنًو يٞ؟ قايت: ْعِ إٕ ؽ٤ٞ ت. ؾأخربٚٙ بشيو، قاٍ: ْع

ؾذا٤ ايكضؽٞ ذنّٛ سٍٛ ايزاص، ٜٚكٍٛ ٜا ًٜٚ٘ ! غًب ع٢ً اَضأت٘. ؾأت٢ عُض، ؾكاٍ: ٜا أَري املؤَٓني غًبت ع٢ً اَضأتٞ. قاٍ: َٔ 

ٔ قَٛو؟ قاٍ: يٝػ مبٛمعٞ بأؼ، غًبو؟ قاٍ: سٚ ايضقعتني، قاٍ: أصعًٛا إيٝ٘. ؾًُا دا٤ٙ ايضعٍٛ، قايت ي٘ املضأ٠: نٝـ َٛمعو َ

قايت: إٕ أَري املؤَٓني ٜكٍٛ يو: طًل اَضأتو، ؾكٌ: ال ٚاهلل ال أطًكٗا، ؾإْ٘ ال ٜهضٖو. ؾأيبغت٘ س١ً، ؾًُا صآٙ عُض، قاٍ: اؿُز 

ت صأعو بايغٛط هلل ايشٟ صطم سا ايضقعتني. ؾزخٌ عًٝ٘، ؾكاٍ: تطًل اَضأتو؟ قاٍ: ال ٚاهلل ال أطًكٗا. قاٍ عُض: يٛ طًكتٗا ألٚدع

 .ٚصٚاٙ ععٝز بٓشٛٙ، ٚقاٍ: َٔ أٌٖ املز١ٜٓ. ٚهلشا قايٛا: َٔ ال ؾضق١ بٝزٙ ال أثض يٓٝت٘

 :ٚقز سنضٙ بكٛي٘ ْهاح املتع١.3

 "أٚ ٜتظٚدٗا إىل َز٠، أٚ ٜؾرتط طالقٗا يف ايعكز بٛقت نشا"

سٓٝؿ١ يف أٌٖ ايهٛؾ١، ٚاألٚطاعٞ يف أٌٖ ايؾاّ، ٖٚٛ باطٌ. ْك عًٝ٘. قاٍ ابٔ عبز ايرب: ع٢ً ؼضمي٘ َايو، ٚأٌٖ املز١ٜٓ، ٚأبٛ 

ٚايًٝح يف أٌٖ َقض، ٚايؾاؾعٞ ٚعا٥ض أفشاب اآلثاص. سنضٙ يف ايؾضح، ؿزٜح ايضبٝع بٔ عرب٠ قاٍ: "أؽٗز ع٢ً أبٞ أْ٘ سزخ إٔ 

سضّ َتع١ ايٓغا٤" صٚاٙ أبٛ صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: ٢ْٗ عٓ٘ يف سذ١ ايٛراع. ٚيف يؿغ: إٔ صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: 

 ٚملغًِ .راٚر

عٔ عرب٠: أَضْا صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، باملتع١ عاّ ايؿتح سني رخًٓا َه١، ثِ مل خنضز ست٢ ْٗاْا عٓٗا ٚسهٞ عٔ ابٔ 

ضا٤ ! قاٍ ابٔ عباؼ ايضدٛع عٔ قٛي٘ ظٛاط املتع١ قاٍ ععٝز بٔ دبري البٔ عباؼ: يكز عاصت بؿتٝاى ايضنبإ، ٚقاٍ ؾٝٗا ايؾع

 :عباؼ: َٚا ساى؟ قاٍ: قايٛا

 قز قًت يًؾٝذ ملا طاٍ قبغ٘ ... ٜا فاح، ٌٖ يو يف ؾت٣ٛ ابٔ عباؼ

 ٌٖ يو يف صخق١ األطضاف آْغ١ ... تهٕٛ َجٛاى ست٢ َقزص ايٓاؼ

 .ؾكاٍ: عبشإ اهلل َا بٗشا أؾتٝت، َٚا ٖٞ إال ناملٝت١، ٚايزّ، ٚؿِ اـٓظٜض، ٚال ؼٌ إال يًُنطض

ا إسٕ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾٝٗا ؾكز ثبت ْغد٘. قاٍ ايؾاؾعٞ: ال أعًِ ؽ٦ّٝا أسً٘ اهلل، ثِ سضَ٘، ثِ أسً٘، ثِ سضَ٘ إال ٚأَ

 .املتع١

 .أٚ ٜٜٓٛ٘ بكًب٘" أٟ: ٜٟٓٛ ايظٚز طالقٗا بٛقت نشا"

تظٚدٗا بػري ؽضط، إال إٔ ْٝت٘ طالقٗا بعز ؽٗض، أٚ أٚ ٜتظٚز ايػضٜب ب١ٝٓ طالقٗا إسا خضز" ألْ٘ ؽبٝ٘ باملتع١. ٚقاٍ يف ايؾضح: ٚإٕ "

 .إسا اْكنت سادت٘ ؾٗٛ فشٝح يف قٍٛ عا١َ أٌٖ ايعًِ إال األٚطاعٞ، ؾكاٍ: ٖٛ ْهاح َتع١

أٚ ٜعًل ْهاسٗا، نـ: طٚدتو إسا دا٤ صأؼ ايؾٗض، أٚ: إٕ صمٝت أَٗا، أٚ: إٕ ٚمعت طٚديت اب١ٓ، ؾكز طٚدتهٗا" ؾٝبطٌ ايٓهاح، "

 .ٚم١ ؾال ٜقح تعًٝك٘ ع٢ً ؽضط َغتكبٌ نايبٝعألْ٘ عكز َعا

ال ٜبطً٘ نإٔ ٜؾرتط إٔ ال َٗض هلا، ٚال ْؿك١، أٚ إٔ ٜكغِ هلا أنجض َٔ مضتٗا، أٚ أقٌ، أٚ إٕ ؾاصقٗا صدع عًٝٗا مبا أْؿل ؾٝقح  -

 ايٓهاح

ٝع ؽؿعت٘ قبٌ ايبٝع، ٚايعكز رٕٚ ايؾضط" ملٓاؾات٘ َكتن٢ ايعكز، ٚتنُٓ٘ إعكاط سكٛم ػب بايعكز قبٌ اْعكارٙ، نإعكاط ايؾؿ

فشٝح، ألٕ ٖشٙ ايؾضٚط تعٛر إىل َع٢ٓ طا٥ز يف ايعكز ال ٜؾرتط سنضٙ ؾٝ٘، ٚال ٜنض اؾٌٗ ب٘ ؾًِ ٜبطً٘. ٚنشا إٕ ؽضط إٔ ال 

ٜات، ٜطأٖا، أٚ ٜعظٍ عٓٗا، أٚ ال ٜكغِ هلا إال يف ايٓٗاص رٕٚ ايًٌٝ. ْٚكٌ عٔ أمحز: َا ذنتٌُ إبطاٍ ايعكز، ؾضٟٚ عٓ٘ يف ايٓٗاص

 .ٚايًًٝٝات: يٝػ ٖشا َٔ ْهاح أٌٖ اإلعالّ. ٚنإ اؿغٔ ٚعطا٤: ال ٜضٜإ بتظٜٚر ايٓٗاصٜات بأعّا. سنضٙ يف ايؾضح

 
 نتاب١ٝ ؾباْت َغ١ًُ ؽضطٗا ٚإٕ ؾقٌ
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 َاسا يف ساي١ ايٓهاح َٔ َغ١ًُ ؾباْت نتاب١ٝ ؟

 .ؾً٘ اـٝاص

 

 ؟َاسا يف ساي١ إٔ ؽضط عٓز ايٓهاح ؽضٚط ؾباْت غالف سيو 

 أٚ ؽضطٗا بهضّا، أٚ مج١ًٝ، أٚ ْغٝب١، أٚ ؽضط ْؿٞ عٝب" ال ٜؿغذ ب٘ ايٓهاح، نؾضطٗا مسٝع١ أٚ بقري٠"

" ألْ٘ ؽضط فؿ١ َكقٛر٠ ؾؿاتت، أؽب٘ َا يٛ ؽضطٗا سض٠ ؾباْت أ١َ. ٚال ؽ٤ٞ عًٝ٘ إٕ ؾغذ قبٌ اـٝاصؾباْت غالؾ٘ ؾً٘ "

 .ايزخٍٛ، ٚبعزٙ ٜضدع باملٗض ع٢ً ايػاص

 .ر٢ْ ؾباْت أع٢ً" نإٔ ؽضطٗا نتاب١ٝ ؾباْت َغ١ًُ، أٚ أ١َ ؾباْت سض٠، ألْ٘ طٜار٠ خري ؾٝٗاال إٕ ؽضطٗا أ"

 

 َاسا يف ساٍ َٔ تظٚدت صداّل ع٢ً أْ٘ سض ؾبإ عبزّا ؟

" إٕ فح ايٓهاح بإٔ نًُت ؽضٚط٘، ٚنإ بإسٕ عٝزٙ. ؾإٕ اختاصت ايؿغذ اـٝاصَٚٔ تظٚدت صداّل ع٢ً أْ٘ سض، ؾبإ عبزّا ؾًٗا "

 .ذنتر إىل سانِ، نُٔ عتكت ؼت عبز. ٚإٕ اختاصت إَنا٤ٙ ؾألٚيٝا٥ٗا االعرتاض عًٝٗا إٕ ناْت سض٠، يعزّ ايهؿا٠٤مل 

 

 َاسا يف ساي١ إٕ اؽرتطت ؽضٚط غري َعترب٠ ٚبإ أقٌ ؟

 ٚإٕ ؽضطت ؾٝ٘ فؿ١" نهْٛ٘ ْغٝبّا، أٚ عؿٝؿّا، أٚ مجٝاّل ٚحنٛٙ،"

 .يف فش١ ايٓهاح، أؽب٘ ؽضطٗا طٛي٘ ٚققضٙ، إال إسا ؽضطت٘ سضّا ؾبإ عبزّا ؾًٗا ايؿغذؾبإ أقٌ ؾال ؾغذ هلا" ألْ٘ يٝػ مبعترب "

 

 َٚاسا ٚإٕ دًٗت عتكٗا ؟ ايعكز؟، ؾٌٗ هلا ؾغذ ٚنإ طٚدٗا عبزّاَاسا يف ساي١ َٔ عتكت نًٗا 

غريُٖا إمجاعّا، ال إٕ نإ َٔ عتكت نًٗا ؼت صقٝل نً٘ بػري سهِ اؿانِ" سهاٙ ابٔ املٓشص، ٚابٔ عبز ايرب ٚ ٚمتًو ايؿغذ"

سضّا، ٖٚٛ قٍٛ ابٔ عُض ٚابٔ عباؼ، ؿزٜح عض٠ٚ عٔ عا٥ؾ١ "إٔ بضٜض٠ أعتكت، ٚنإ طٚدٗا عبزّا ؾدريٖا صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل 

هلل صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚأبٛ راٚر ٚايرتَشٟ ٚفشش٘. ؾأَا خرب األعٛر عٔ عا٥ؾ١ "أْ٘، ف٢ً ا -ٚيٛ نإ سضّا مل رنريٖا  -عًٝ٘ ٚعًِ" 

ؾكز ص٣ٚ ايكاعِ ٚعض٠ٚ عٓٗا "أْ٘ نإ عبزّا" صٚاٙ ايبداصٟ. ُٖٚا أخك  -عًٝ٘ ٚعًِ، خري بضٜض٠، ٚنإ طٚدٗا سضّا". صٚاٙ ايٓغا٥ٞ 

َػٝح" صٚاٙ  :بٗا َٔ األعٛر، ألُْٗا ابٔ أخٝٗا، ٚابٔ أختٗا. ٚقاٍ ابٔ عباؼ: "نإ طٚز بضٜض٠ عبزّا أعٛر يبين املػري٠ ٜكاٍ ي٘

. قاٍ أمحز: ٖشا ابٔ عباؼ ٚعا٥ؾ١ قاال: إْ٘ عبز، صٚا١ٜ عًُا٤ املز١ٜٓ ٚعًُِٗ، ٚإسا ص٣ٚ أٌٖ املز١ٜٓ سزٜجّا، ٚعًُٛا ايبداصٟ ٚغريٙ

 .ب٘ ؾٗٛ أفح ؽ٤ٞ، ٚإمنا ٜقح أْ٘ سض عٔ األعٛر ٚسزٙ

قضبو ؾال خٝاص يو" صٚاٙ أبٛ ، أٚ َباؽضتٗا، أٚ قبًتٗا" بطٌ خٝاصٖا، يكٛي٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يربٜض٠: "إٕ ؾإٕ َهٓت٘ َٔ ٚط٦ٗا"-

 .راٚر. ٚصٟٚ عٔ ابٔ عُض ٚسؿق١. قاٍ ابٔ عبز ايرب: ال أعًِ هلُا كايؿّا َٔ ايقشاب١

، أٚ ًَو ايؿغذ بطٌ خٝاصٖا" ْك عًٝ٘، يعُّٛ َا تكزّ. ٚص٣ٚ ْاؾع عٔ ابٔ عُض "إٔ هلا اـٝاص َا مل ميغٗا" صٚاٙ ٚيٛ دًٗت عتكٗا"-

ب: ال ٜبطٌ، ألٕ متهٝٓٗا َع دًٗٗا ال ٜزٍ ع٢ً صماٖا ب٘. سنضٙ يف ايهايف. ٚقاٍ يف ايؾضح: ٚ َايو. ٚقاٍ ايكامٞ ٚأبٛ اـطا

 .إٕ صمٝت املكاّ َع٘ مل ٜهٔ هلا ؾضاق٘ بعز. ال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾّا

 
 ايٓهاح يف ايعٝٛب سهِ باب

 ؟ ايعٝٛب يف ايٓهاح أسنض األقغاّ املجبت١ ـٝاص

 .يف اؾ١ًُ. صٟٚ عٔ عُض ٚابٔ عباؼ. سنضٙ يف ايؾضح ٜجبت خٝاص ايعٝب يهٌ ٚاسز َٔ ايظٚدني

 ":ٚأقغاَٗا املجبت١ يًدٝاص ثالث١"

نْٛ٘ قز قطع سنضٙ، أٚ خقٝتاٙ، أٚ أؽٌ، ؾًٗا ايؿغذ يف اؿاٍ" ألٕ ؾٝ٘ ْكقّا ميٓع ايٛط٤ أٚ  قغِ رنتك بايضدٌ، ٖٚٛ:".1

اَضأ٠، ٖٚٛ خقٞ، ؾكاٍ ي٘ عُض: أعًُتٗا؟ قاٍ: ال. قاٍ: ٜنعؿ٘. ٚص٣ٚ أبٛ عبٝز بإعٓارٙ عٔ عًُٝإ بٔ ٜغاص إٔ ابٔ عٓز تظٚز 

 .أعًُٗا، ثِ خريٖا

، طًبت ميٝٓ٘ ؾٓهٌ، ٚمل ٜزع ٚط٦ّا أدٌ ع١ٓ ٖالي١ٝ َٓش تضاؾع٘ إىل اؿانِ" صٟٚ سيو عٔ: عّٓٝٓا بإقضاصٙ، أٚ بب١ٓٝٚإٕ نإ "

ابٔ عبز ايرب: ع٢ً ٖشا مجٝع ايكا٥ًني بتأدًٝ٘. ٚأَا عُض ٚعجُإ ٚابٔ َغعٛر ٚاملػري٠ بٔ ؽعب١ ٚعًٝ٘ ؾت٣ٛ ؾكٗا٤ األَقاص. ٚقاٍ 

قق١ عبز ايضمحٔ بٔ ايظبري، ؾًِ تجبت عٓت٘، ٚال طًبت املضأ٠ مضب املز٠. قاٍ ابٔ عبز ايرب: ٚقز فح إٔ سيو نإ بعز طالق٘، ؾال 

 .َع٢ٓ ينضب املز٠
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ٚألْ٘ إسا َنت ايؿقٍٛ األصبع١، ٚمل ٜظٍ، عًِ أْ٘ " ألْ٘ قٍٛ َٔ مسٝٓا َٔ ايقشاب١، ٚمل ٜطأٖا ؾًٗا ايؿغذ" .ؾإٕ َنت" ايغ١ٓ-

 .خًك١. ٚال ذنتغب عًٝ٘ َٓٗا َا اعتظيت٘ ؾكط

نٕٛ ؾضدٗا َغزٚرّا ال ٜغًه٘ سنض، أٚ ب٘ غض. أٚ قضٚح عٝاي١، أٚ نْٛٗا ؾتكا٤، باخنضام َا بني ٚقغِ رنتك باألْج٢، ٖٚٛ: ".2

سيو ميٓع ايٛط٤، أٚ ميٓع يشت٘، ٚملا ؾٝ٘ َٔ ايٓؿض٠ أٚ ايٓكك، أٚ خٛف  عبًٝٝٗا، أٚ نْٛٗا َغتشام١"  ؾٝجبت اـٝاص يًظٚز، ألٕ

 .جناستهتعزٟ أساٙ أٚ 

، ٚيٛ أسٝاّْا، ٚاؾشاّ، ايربل، ٚغض ايؿِ، ٚايباعٛص، ٚايٓافٛص، ٚاعتطالم ايبٍٛ أٚ ايػا٥ط، ؾٝؿغذ ٚقغِ َؾرتى، ٖٚٛ: اؾٕٓٛ".3

ٚز اَضأ٠ َٔ بين غؿاص، ؾضأ٣ بهؾشٗا بٝامّا، ؾكاٍ هلا: "ايبغٞ ثٝابو، ألٕ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، تظ  بهٌ عٝب تكزّ"

ٚاؿكٞ بأًٖو" صٚاٙ أمحز ٚععٝز يف عٓٓ٘. قاٍ يف ايهايف: ؾجبت ايضر بايربل باـرب، ٚقغٓا عًٝ٘ عا٥ض ايعٝٛب، ألْٗا يف َعٓاٙ يف 

بٗا دٕٓٛ أٚ دشاّ أٚ بضل، ؾًٗا َٗضٖا مبا أفاب َٓٗا،  َٓع االعتُتاع. اْت٢ٗ. ٚقاٍ عُض، صمٞ اهلل عٓ٘: "أميا اَضأ٠ غض بٗا صدٌ،

 .ٚفزام ايضدٌ ع٢ً َٔ غضٙ" صٚاٙ َايو ٚايزاصقطين

 .ال بػريٙ: نعٛص، ٚعضز، ٚقطع ٜز ٚصدٌ، ٚع٢ُ، ٚخضؼ، ٚطضـ" ألٕ سيو ال ميٓع االعتُتاع، ٚال رنؾ٢ تعزٜ٘"

 
 ايعكز بعز طاٍ عٝب يف اـٝاص ٜجبت ٚال ؾقٌ

 ٌٖٚ ٜقح ايؿغذ ؟ عٝب طاٍ بعز ايعكز ؟ ٌٖ ٜجبت اـٝاص يف

 .، أؽب٘ َٔ اؽرت٣ َا ٜعًِ عٝب٘يزخٛي٘ ع٢ً بقري٠ٚال يعامل ب٘ ٚقت ايعكز" ":عبب٘ يظٚاٍ

: صمٝت" ٚحنٛٙ، ألٕ ايعًِ بعزّ قزصت٘ ع٢ً ايٛط٤ ال ٜهٕٛ إال بايتُهني، ؾًِ ٚايؿغذ ع٢ً ايرتاخٞ ال ٜغكط يف ايع١ٓ إال بكٛهلا"

 .ع٢ً ايضم٢، ؾًِ ٜبل إال ايكٍٛ ٜهٔ ايتُهني ريٝاّل

 .ؾإٕ اعرتؾت بطٌ نْٛ٘ عّٓٝٓا عٓز أنجض أٌٖ ايعًِ. سنضٙ يف ايؾضح أٚ: باعرتاؾٗا بٛط٦٘ يف قبًٗا""

نُؾرتٟ املعٝب، ٜغكط خٝاصٙ بايكٍٛ، ٚمبا  "أٚ مبا ٜزٍ ع٢ً ايضم٢ َٔ ٚط٤ أٚ متهني َع ايعًِ ٜٚغكط يف غري ايع١ٓ بايكٍٛ،"

 .بٜزٍ ع٢ً صماٙ بايعٝ

 ." ألْ٘ ؾغذ فتٗز ؾٝ٘ غالف خٝاص املعتك١ ؼت عبز، ؾإْ٘ َتؿل عًٝ٘ٚال ٜقح ايؿغذ ٖٓا، ٚيف خٝاص ايؾضط بال سانِ"

ألٕ ايؿغذ إٕ نإ َٓٗا ؾايؿضق١ َٔ دٗتٗا، ؾأعكطت َٗضٖا نضرتٗا، ٚإٕ نإ َٓ٘، ؾإمنا  ؾإٕ ؾغذ قبٌ ايزخٍٛ ؾال َٗض""

 .ؾغذ يعٝب ريغت٘، ؾهأْ٘ َٓٗا

 .ألْ٘ ْهاح فشٝح ؾٝ٘ َغ٢ُ فشٝح، ؾٛدب املغ٢ُ نُا يٛ اصتزت ايزخٍٛ أٚ اـ٠ًٛ ٜغتكض املغ٢ُ"ٚبعز "

ي٘ َٔ طٚد١ ٚٚيٞ ٚٚنٌٝ، ملا تكزّ عٔ عُض ٚعٓ٘: ال ٜضدع ع٢ً أسز ألٕ سيو ٜض٣ٚ عٔ عًٞ. قاي٘ يف  ٜٚضدع ب٘ ع٢ً املػض""

 .عُض ايهايف. قاٍ أمحز: نٓت أسٖب إىل قٍٛ عًٞ ؾٗبت٘، ؾًُت إىل قٍٛ

 

 َاسا ٚإٕ سقًت ايؿضق١ َٔ غري ؾغذ ، نُٛت أٚ طالم ؟

 .ٚإٕ سقًت ايؿضق١ َٔ غري ؾغذ مبٛت أٚ طالم ؾال صدٛع" ألٕ عبب٘ ايؿغذ، ٚمل ٜٛدز"

 

 ٌٖ يٛيٞ عزِٜ األ١ًٖٝ تظٚدن٘ مبعٝب ؟

 .إال مبا ؾٝ٘ اؿغ ٚاملقًش١ٚيٝػ يٛيٞ فػري أٚ فٕٓٛ أٚ صقٝل تظٚدن٘ مبعٝب" ألٕ ؾٝ٘ مضصّا بِٗ، ٖٚٛ ال ٜٓعض هلِ "

 .ؾًٛ ؾعٌ مل ٜقح إٕ عًِ" ايعٝب، ألْ٘ عكز هلِ عكزّا ال دنٛط عكزٙ، نُا يٛ باع عكاصّا ملٔ يف سذضٙ يػري َقًش١"

 .فح ٚيظَ٘ ايؿغذ إسا عًِ" ايعٝب، نُا يٛ اؽرت٣ ي٘ َعٝبّا" ٚإال" ٜعًِ ايٛيٞ أْ٘ َعٝب"

 
 ايهؿاص ْهاح باب

 ؟ ّ ايٓهاح ايقشٝحتتعًل بأْهشتِٗ أسهاٌٖ 

تتعًل بأْهشتِٗ أسهاّ ايٓهاح ايقشٝح: َٔ ٚقٛع ايطالم، ٚايعٗاص، ٚاإلباس١ يًظٚز األٍٚ، ٚاإلسقإ، ٚغري سيو، يكٛي٘ تعاىل: 

َّاَي١َ اِيَشَطِب} ُ٘ َس ََِضَأُت َٕ} . {َٚا ِٛ ََِضَأَت ِؾِضَع . ٚقاٍ ف٢ً اهلل ؾأماف ايٓغا٤ إيِٝٗ، ٚسكٝك١ اإلماؾ١ تكتنٞ طٚد١ٝ فشٝش١  {ا

ٚيزت َٔ ْهاح ال عؿاح" ٚإسا ثبتت ايقش١ ثبتت أسهاَٗا، ٚألْ٘ أعًِ خًل نجري يف عقض صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ "عًٝ٘ ٚعًِ 

 .ٚعًِ، ؾأقضِٖ ع٢ً أْهشتِٗ، ٚمل ٜهؾـ عٔ نٝؿٝتٗا
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 ؟ نٝـ تعاٌَ عُض صمٞ اهلل عٓ٘ يف إعتباس١ اجملٛؼ ْهاح احملاصّ

َا راَٛا َعتكزٜٔ سًٗا، ٚمل ٜضتؿعٛا إيٝٓا" ألْ٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أخش اؾظ١ٜ َٔ فٛؼ ٖذض ٚمل  قض١َ ٜكضٕٚ ع٢ً أْهش١"

 . ٜغتبٝشٕٛ ْهاح قاصَِٜٗتعضض هلِ يف أْهشتِٗ َع عًُ٘ أِْٗ 

احملاصّ، ؾإٕ عُض ٚعٓ٘ يف فٛعٞ تظٚز نتاب١ٝ، أٚ اؽرت٣ ْقضا١ْٝ: ذناٍ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا. ؾٝدضز َٓ٘ أِْٗ ال ٜكضٕٚ ع٢ً ْهاح 

 .نتب إٔ: ؾضقٛا بني نٌ سٟ صسِ َٔ اجملٛؼ

 

 َاسا يف ساي١ إٔ ٜأتٞ ايهؿاص يًعكز يز٣ املغًُني ؟

ِٕ }ٚؽاٖزٟ عزٍ َٓا، نأْهش١ املغًُني، يكٛي٘ تعاىل:  ؾإٕ أتْٛا قبٌ عكزٙ عكزْاٙ ع٢ً سهُٓا" بإدناب ٚقبٍٛ، ٚٚيٞ" َِٚإ

ِِ ِباِيِكِغِط ُٗ َٓ ِٝ ِِ َب َُِت َؾاِسُه  . {َسَه

 

 َاسا إٕ أعًُا ايظٚدني أٚ طٚز ايهتاب١ٝ ؟ ؾٌٗ ٜؿغذ ايعكز ؟

اٍ ابٔ عبز ايرب: ٚإٕ أعًِ ايظٚدإ َعّا، أٚ أعًِ طٚز ايهتاب١ٝ، ؾُٗا ع٢ً ْهاسُٗا" ٚمل تتعضض يهٝؿ١ٝ عكزٙ، ملا تكزّ. ق"

. ٚعٔ َا مل ٜهٔ بُٝٓٗا ْغب أٚ صماعأمجع ايعًُا٤ ع٢ً إٔ ايظٚدني إسا أعًُا َعّا يف ساٍ ٚاسز٠ إٔ هلُا املكاّ ع٢ً ْهاسُٗا 

ابٔ عباؼ "إٔ صداّل دا٤ َغًُّا ع٢ً عٗز ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ثِ دا٤ت اَضأت٘ َغ١ًُ بعزٙ، ؾكاٍ: ٜا صعٍٛ اهلل: إْٗا 

 .َغ١ًُ َعٞ ؾضرٖا عًٝ٘" صٚاٙ أبٛ راٚرناْت 

 

 َاسا يف ساي١ إعالّ ايهتاب١ٝ ؼت طٚدٗا ايهاؾض ؟

. سهاٙ ابٔ املٓشص إمجاعّا، ألْ٘ ال دنٛط اْؿغذ ايٓهاحنتابٞ أٚ غريٙ قبٌ ايزخٍٛ  "ٚإٕ أعًُت ايهتاب١ٝ ؼت طٚدٗا ايهاؾض"

 .يهاؾض ابتزا٤ ْهاح َغ١ًُ

 

 َٚا ٜرتٜب ع٢ً سيو ؟ ٜٓؿغذ ايعكز ؟ايهتابٝني ؟ ٌٖ  َاسا إٕ أعًِ أسز ايظٚدني غري

ِِ }يكٛي٘ تعاىل:  اْؿغذ ايٓهاح"أٚ أعًِ أسز ايظٚدني غري ايهتابٝني، ٚنإ قبٌ ايزخٍٛ " ُٗ ٌٌّ َي َّ ِس ُٖ َّ ِإَي٢ اِيُهؿَّاِص ال  ُٖ َؾال َتِضِدُعٛ

َّ ُٗ َٕ َي َِٜشُّٛ  ِِ ُٖ َٛاِؾِض} :ٚقاٍ  {َٚال  ِِ اِيَه ُِِغُهٛا ِبِعَق  .{َٚال ُت

 .إٕ أعًِ ؾكط" أٟ: رْٚٗا ـ املٗضْقهلا " ٜٚرتتب ع٢ً سيو :

 ." باإلعالّ جمل٤ٞ ايؿضق١ َٔ قبً٘ نُا يٛ طًكٗاعبكٗاأٚ "-

 

 يف ساي١ إعالّ أسز ايظٚدني غري ايهتابٝني عٛا٤ نإ قبٌ أٚ بعز ايزخٍٛ بٗا ؟َاسا 

" ؿزٜح َايو يف املٛطأ عٔ ابٔ ؽٗاب، قاٍ: نإ بني إعالّ فؿٛإ بٔ أ١َٝ ٚإٕ نإ بعز ايزخٍٛ ٚقـ األَض إىل اْكنا٤ ايعز٠"-

ست٢ ؽٗز سّٓٝٓا ٚايطا٥ـ ٖٚٛ ناؾض، ثِ أعًِ، ؾًِ  ؿتح، ٚبكٞ فؿٛإٚاَضأت٘ بٓت ايٛيٝز بٔ املػري٠ حنٛ َٔ ؽٗض، أعًُت ّٜٛ اي

ٜؿضم ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، بُٝٓٗا ٚاعتكضت عٓزٙ اَضأت٘ بشيو ايٓهاح قاٍ ابٔ عبز ايرب: ؽٗض٠ ٖشا اؿزٜح أق٣ٛ َٔ 

ٗز صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ، ؾإْ٘ ال عز٠ هلا. ٚقاٍ ابٔ ؽرب١َ: نإ ايٓاؼ ع٢ً عٖٚشا غالف َا قبٌ ايزخٍٛإعٓارٙ. 

. ؾإٕ أعًِ بعز ايعز٠ ؾال ْهاح بُٝٓٗا، ؾأُٜٗا أعًِ قبٌ اْكنا٤ عز٠ املضأ٠ ؾٗٞ اَضأتٜ٘غًِ ايضدٌ قبٌ املضأ٠ ٚاملضأ٠ قبٌ ايضدٌ، 

املز٠، ألْ٘، ف٢ً اهلل  قاٍ ابٔ عبز ايرب: مل رنتًؿٛا ؾٝ٘ إال ؽ٤ٞ ص٣ٚ ؾٝ٘ عٔ ايٓدعٞ ؽش ؾٝ٘: طعِ أْٗا تضر إىل طٚدٗا، ٚإٕ طايت

عًٝ٘ ٚعًِ صر طٜٓب ع٢ً أبٞ ايعال بايٓهاح األٍٚ صٚاٙ أبٛ راٚر. ٚاستر ب٘ أمحز، قٌٝ ي٘: أيٝػ ٜض٣ٚ أْ٘ صرٖا بٓهاح َغتأْـ؟ 

قاٍ  صرٖا بٓهاح دزٜزيٝػ يشيو أفٌ. قٌٝ: إٕ بني إعالَٗا ٚبني صرٖا إيٝ٘ مثإ عٓني. ٚيف سزٜح عُضٚ بٔ ؽعٝب أْ٘  :قاٍ

 .بٔ ٖاصٕٚ: سزٜح ابٔ عباؼ أدٛر إعٓارّا، ٚايعٌُ ع٢ً سزٜح عُضٚ بٔ ؽعٝبٜظٜز 

 ؾإٕ أعًِ املتدًـ قبٌ اْكنا٥ٗا ؾع٢ً ْهاسُٗا" ملا عبل،"

 .ٚإال تبٝٓا ؾغد٘ َٓش أعًِ األٍٚ" َُٓٗا، الختالف ايزٜٔ، ٚال ؼتاز يعز٠ ثا١ْٝ"

 .ٚدنب املٗض بهٌ ساٍ" العتكضاصٙ بايزخٍٛ"

 
    ال أٚ عزتٗٔ يف ؾأعًُٔ أصبع َٔ أنجض ٚؼت٘ ايهاؾض أعًِ ٚإٕ ؾقٌ
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 ؟ أٚ ال يف ساي١ إٕ أعًِ ناؾض ٚؼت٘ أنجض َٔ أصبع أعًُٔ يف عزتَٗٔاسا 

 .، بػري خالفمل ٜهٔ ي٘ إَغانٗٔ" نتابٝاتٚنٔ  ".1

، ٚإال ؾشت٢ ٜهًـ" ؾٝدتاص َٓٗٔ، ألٕ غري املهًـ ال سهِ يكٛي٘، ٚال رنتاص عٓ٘ ٚيٝ٘، َهًؿّاإٕ نإ  أصبعّاٚاختاص َٓٗٔ ".2

ْك عًٝ٘،  .ٚعٛا٤ تظٚدٗٔ يف عكز أٚ عكٛر، ٚعٛا٤ اختاص األٚا٥ٌ أٚ األٚاخضألْ٘ سل ٜتعًل بايؾ٠ٛٗ، ؾال ٜكّٛ غريٙ ؾٝ٘ َكاَ٘. 

 .يعُّٛ َا تكزّ يف باب احملضَات

 

 ؟ ٚأَغهٗٔ مجٝعاٚؼت٘ أنجض َٔ أصبع أعًُٔ املهًـ يف ساي١ إعالّ ايهاؾض َاسا 

 .ؾإٕ مل رنرت أدرب عبػ، ثِ تعظٜض" يٝدتاص، ألْ٘ سل عًٝ٘، ؾأدرب ع٢ً اـضٚز َٓ٘ نغا٥ض اؿكٛم"

ص مل تتعني طٚدات٘ َٔ غرئٖ بتؿضٜط٘، ٚيٝغت إسزأٖ ٚعًٝ٘ ْؿكتٗٔ إىل إٔ رنتاص" يٛدٛب ْؿك١ طٚدات٘ عًٝ٘، ٚقبٌ االختٝا"

 .أٚىل بايٓؿك١ َٔ األخض٣

 

 فؿ١ أختٝاص ايظٚدات األصبع بعز إعالَٗٔ ؟أسنض 

 ." ٚحنٛٙ، نـ: أبكٝت ٖؤال٤، ٚباعزت ٖؤال٤أَغهت ٖؤال٤، ٚتضنت ٖؤال٤ ٜٚهؿٞ يف االختٝاص:".1

 :، ؾإٕ ٚط٧ ايهٌ تعني" األصبعبايٛط٤ٚذنقٌ االختٝاص ".2

 .األٍٚ" يإلَغاى، َٚا بعزٖٔ يًرتى".3

 .: ؾُٔ طًكٗا ؾٗٞ كتاص٠" ألٕ ايٛط٤ ٚايطالم ال ٜهْٛإ إال يف طٚد١ٚذنقٌ بايطالم".4

 

 ؟ أعًِ اؿض ٚؼت٘ إَا٤ ؾأعًُٔ يف ايعز٠يف ساي١ َاسا 

 " َٓٗٔ إىل أصبعاختاص َا ٜعؿ٘ أعًِ اؿض ٚؼت٘ إَا٤ ؾأعًُٔ يف ايعز٠ ٚإٕ"

 عارّ ايطٍٛ خا٥ـ ايعٓت: بإٔ نإ -أٟ: اإلَا٤  -" ْهاسٗٔإٕ داط ي٘ "

 .عكزٚقت ادتُاع إعالَ٘ بإعالَٗٔ" تٓظٜاّل ي٘ َٓظي١ ابتزا٤ اي"

 

 ٚمل دنظ ي٘ ْهاح اإلَا٤ ؟ٚؼت٘ إَا٤ ؾأعًُٔ  ٚنإ سضا  أعًِٜؿغذ عكز َٔ ٌٖ 

 ." ألِْٗ يٛ ناْٛا مجٝعّا َغًُني مل دنظ ابتزا٤ ْهاح ٚاسز٠ َٓٗٔ، ؾهشا اعتزاَت٘ؾغز ْهاسٗٔ" ٚإٕ مل دنظ ي٘" ْهاح اإلَا٤"

 

 يف ساي١ إٕ اتز أسز ايظٚدني أٚ نالُٖا ؟َاسا 

ِِ }" يف قٍٛ عا١َ أٌٖ ايعًِ، يكٛي٘ تعاىل: اْؿغذ ايٓهاحٚإٕ اصتز أسز ايظٚدني، أٚ ُٖا َعّا قبٌ ايزخٍٛ " ُِِغُهٛا ِبِعَق َٚال ُت

َٛاِؾِض َّ}  {اِيَه ُٗ َٕ َي َِٜشُّٛ  ِِ ُٖ َٚال   ِِ ُٗ ٌٌّ َي َّ ِس ُٖ  .ٚالختالف رُٜٓٗا  {...ال 

 

 قبًٗا أٚ رْٚٗا ؟ إٕ اصتز  ع٢ً ايظٚزَاسا 

 .ٚهلا ْقـ املٗض إٕ عبكٗا" بايضر٠، أٚ اصتز ايظٚز ٚسزٙ رْٚٗا، جمل٤ٞ ايؿضق١ َٔ دٗت٘، أؽب٘ ايطالم"

 

 َا ٜرتتب ع٢ً صر٠ ايظٚز قبٌ ايظٚد١ أٚ رْٚٗا ٚسيو بعز ايزخٍٛ بٗا ؟نض أس

ؾغد٘ يف اؿاٍ، نإعالّ ناؾض٠ ٚبعز ايزخٍٛ تكـ ايؿضق١ ع٢ً اْكنا٤ ايعز٠" ألٕ ايضر٠ اختالف رٜٔ بعز اإلفاب١، ؾال ٜٛدب "

 .ؼت ناؾض

 

 ٚاؿُزهلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايقاؿات

 َٚكضص ايؿضق١ ايجايج١ ؼ ٚ ز ايٓهاحأْت٢ٗ بؿنٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 َٚكضص ايؿضق١ ايضابع١ ؼ ٚ ز ايقزامًٜشك٘ مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب 

 َٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ يف ؽضح ايزيٌٝ

 إؽضاف ؾن١ًٝ ايعال١َ/أب٢ إعشام اؿٜٛينَعٗز ؽٝذ اإلعالّ ايعًُٞ ؼت 

 


